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 ءادهإلا ر ر ر
 * سوو رفلا) يللا كر

 ةلّثمم غباوتلا مآ ءداضلاب ةقطانلا :ةّيبرعلا يتمأ ىلإ
 ينج نب نامثع حتفلا يبأو يبنتملا بيطلا يبأ اهينغباني

 .يرجهلا عبأرلا نرقلا قرفم 4ب نيترد مظعأ

 محازت هئامس تحتو هبارت ىلع يذلا ريبكلا ينطو ىلاو

 نم ًادييزم اوفيضيو ؛هاضرب اورفظيل هئانبأ نم نوعدبملا
 .مئادلا هعيير ىلإ راهزألا

 نايدنُسلاو ٍنوتيزلاوزرألا لالظ تحت دقارلا يبأ ىلإو

 يدلا يبأ . هياز ارت تابح ىلع يعمد تصخرأ يدنا حمسلا

 دعستل تلعف يعلو ؛ةبيط ةرمث موي تاذ يناري نأ ملحي ناك

 .هّبر راوج 4 وهو هحور

 اهداز يتلا :ةرباصملا ةرباصلا نايدنسلا ةرجش يمأ ىلإو

 يندهعتت ماوعألا ؛ تنفأ دقو > ياقس ىلع ًاماقس يلع اهقلق

 ىلإ لصو اذإ ًاليلق حاترت اهلعل ,نانحو بيط نم تيتوأ امي

 .لمعلا اذه ربح اهعماسم

/ 

 نوعلا مهتم دمتسأ نيذلا يبابحأو يئاقدصأ ىلاو

 .يلع مهنيد ضعب دادس نع ٌرجاع اتأو ةياعرلاو
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 سالا | نأل ؛ىرخألا ةفضلا ىلع نيسلاجلا كئلوأ ىلإو

 هفرعملل ًارسج لمعلا اذه نوكي نأ وجرأ . نولهجي ام ءادعأ

 .. ىبندملا ةلوق. ةّمذ ةفرعملاو

 لمعلا اذه يدهأ ًاعيمج ءالؤه ىلإ





 ! يمتاز
 روزل لل س

 ا 92 4 0 0

 نيلسرملا ديس ىلع ميلستلا نسحأو ةالصلا متأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هلباحصأو نيمايملا هلآو هللا هلوسر دمحم نيمألا يمشاهلا نييبتلا متاخو

 .نيدلا موي ىلإ نيرهاطلا

 ريبكلا هحرش وهو ؛يّنج نب نامثع حتفلا يبأل (رسقلا) باتك وه اذه

 هتاوتس هقيقحتو هتسارد #4 تقفنأ امدعب همدقأ يبنتملا بيطلا يب دأ ناويد ىلع

 اذه زاحنإ ےب هلهأو ملعلا يضريو هللا يضري ام ىلإ اهيف لصأ نأ تلواح

 .لمعلا

 .قيقحتو ةسارد :نامسق لمعلا اذهو

 حركشلا اذهب قّلعتي امل ةعماج ةلماش يتأت نأ تلواح دقف ةساردلا امأ

 ناقلعتي يناثلاو لوألا بابلا :باوبأ ةعيرأ ب تءاج دقو ءينج نبا هبحاصو
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 .لوصف ةثالث لوألا بابلا تلعج دقو ؛ماع لكشب ينج نباب
5 0 7 03 3 99 5 

 لك نم ماه رصع وهو ءينج نبا رصع نع لوألا لصفلا ے تثدحت

 ك ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا نع ثيدحلا 24 تبهسأ دقو ؛هيحاوت

 ملجلا نيدايم 4 قيسلا بصق لينل ءاملعلا هيف محازتي ناك يذلا رصعلا اذه

 .دالبلا تاريخو دابعلا باقر اوكلميل ماكحلا هيف نحاطتي ناك اميف ةفرعملاو

 اهبناوج لک نم اهتسردف «يّتج نبا ٍةايح نع يناثلا لصفلا 2 تثدحتو
 نم قحب دعت يتلا ةميظعلا ةيصخشلا هذهل ةلّصفم ةروص رهظأ نأ تلواحو

 .يبدألا اتخي درات كب ةرداثلا تايصختشلا

 ةينغلا ًاددع ةريثكلا ىنج نباراثآ نع ثيدحلل ثلاّثلا لصفلا تفقوو
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 ةفللا 2 ادب يذلا اهريثأت لالخ نم اهتميق ترهظأو انونف ةمونتملا ةميق
 .بدألاو ركفلاو وحنلاو



 بهذم ةساردل هجّتت اهلك لوصف ةعيرأ 2 ءاج دقف «يناّثلا بابلا اأو
 هذيملت ةركاذ 2ب عدوأ يذلا ًداتسألا يسرافلا يلع وبأ ناك الو ءيوحتلا ينج نبا

 ثيدحلل لوألا لصفلا تصصخ دقف «ذيملت دنع داتسأ اهيلإ لصو امّلق ةناكم

 .هنع تثدحت امثيح ازراب ينج نبا ىرت يذلا يسرافلا يلع يبأ نع باهسإب
 ريأر ىلإ تلصوتو ,يوحُتلا ينتج نبا بهذم هيف تسرد دقف يناثلا لصفلا مأو

 انيأر انيدبأو :نورخآر يثك هنأش 2 حجرأتو ؛نيثحابلا نم ريثك هيلإ ينقبس
 2ب ةيبرعلا هتفرع ملاع مهأ ينج نبا ناك املو .ةلأسملا هذه لوح حوضوب

 هتقالعو «ملعلا اذه هيف تسردو الماك الصف كلذل تدرفأ دقف فيرصتلا

 2 هتافلؤمو هئارآو ينج نبا نع ثيدحلل هنم ربكألا مسقلا تفقو مث ىحنلاب
 .ملعلا اذه

 دنع فقأ نأ تيأر دقف عونتو ىنغ تاذ ةّيفرعم ةعوسوم ينج نبا ناك انو
 دنع ًاليوط انضقوو هتاءارقلا ملع نم هنكمت وهو ؛هتفرعم بناوج نمرخآبئاج
 .يناثلا بابلا تمتخ لصفلا اذهيو «ةذاشلا تاءارقلل هفقو يذلا بستحملا هباتك

 ناويدل ينج نبا حرش امهيف تدصر دقف عبارلاو ثلاثلا نابابلا امأو

 2 ءاجو «يبنتملا ناويد حرش 4 ينج نبا جهنم ثلاّثلا بابلا 2 تسرد «يبنتملا

 وهو ؛ناويدلل هتياورو ينج نبا بيترت لوألا لصفلا 2 تسرد ؛لوصف ةثالث
 صاخ عقوم تاذ ينج نبا ٌةياور تناكو ًاقحال حارشلا نم ٌريثك هب ىدتقا بيترت
 .لصفلا اذه 2 هلك كلذ ىلإ انرشأف ؛ىرخألا تاياورلل ةبسنلاب

 «هحرشو ناويدلا ةياور 2 ينج نبا رداصم يناثلا لصفلا 2 تسردو
 رداصملا ااف ؛حرشلل ةدعاسملا لئاسملا رداصمو حرشلا رداصم نيب تزيمو
 قراوفلا ضعب عم ىرخألا هتافلؤم 2 ينج نبا رداصم نيع تناكف ةدعاسملا

 رعاشلاوه؛ ادحاو اردصم تناكف ةياورلاو حرشلا ےس هرداصم ماو ءاهيلإ ترشأ

 اهتوك نم اهتميق يتأتو ؛حراشلا اهيلع علطا يتلا خسُنلا ضعب يتأت مث ؛هسفن
 تفقو دقف .ةياورلاو حرشلا ردصم يبنتملا ناك انو. هيلع تئ تئرق وأ رعاشلا طخب

 يتلا ةميمحلا ةقالعلا كلت ؛يبنتملاو ينج نبا نيب ةقالعلل ثلاّثلا لصفلا

 ةءارق ةلأسم تجلاعو ,رخآلاب باجعإلا ديدش امهنم لك ناكو ءامهنيب تعمج
 .ةينيقي نوكت نأ وجرا ءارآ ىلإ تلصوتو «يبنتملا ىلع ينج نبا



 ءاملعلا ذخآمو ينج نبا ريثأتل هتفقو دقف ءريخألاو عبارلا بابلا امأو

 ةريبكلا ةكرحلا كلت قيقد ليصفتب لوألا ك تسرد :,نيلصفق 4 هتلعجو هيلع

 .هّده انماّيأ ىلإ ترمتساو :ناويدلا دقنو حرشو ةسارد لوح تماق يتلا

 كلت نع هيف تت تثدحت دقف ةساردلا هب تمتخ يذلاو يناثلا لصقلا امأو

 ره يدقتنم نم ريبك ددع ءارآ تدصرو «يتج نبا حرش اهراثأ يتلا ةكرحلا

 عفانوه ام ىلإ تلصوت نوكأ نأ وجرأل يننإو .هيلع امو هلام تنييو حرشلا

 .ديغمو بئاصو

 ناويد ىلع ينج نبا حرش قيقحت وهف :ةلاسرلا هذه نم يناثلا مسقلا ما

 2 وه امك ءازجأ ةثالث 2ب ءاج يذلا ينج نبا ميسقتب تمزتلا دقو ؛ «يبنتملا

 ًاحيحص ًأصن مدقيل ثحابلا هب موقي نأ بجي ام لكب تمقو ءلصألا ةخسن

 نم لوألا ءزجلا ةمدقم 24 قيقحتلا جهنم ىلإ ترشأو ؛هفلؤم هعضو امك اميلس

 .ةساردلا يلي يذلا (رسفلا)

 نافرعلاو بحلا قداصو ركُشلا ليزجب هجوتأ نأ قحلاو ةنامألا نمو

 لّضفت يذلا يلع دعسأ نمؤملا ملاعلا روتكدلا ليلجلا يذاتسأل ليمحلاب

 هالا هيلقورماعلا هتيب ردص يل عسوأو ؛ةلاسرلا هذه ىلع فارشإلاب

 هتقتب يلهاك لقثأ دقو ,هيلإ ةجاحلا سمأب تنك ام َنيمّشلا هتقو نم يناطعأو

 دنع مج ےک
 .اهناكم #2 تءاج دق نوكت نأ وجرأو ءاهلمحب ڙتعا ةقث يهو يب

 «لمعلا اذه مامتإ ىلع اودعاس نيذلا مالعألاو ءاملعلا مه نوريشكو

 ةوابق نيدلا رخف ليلجلا ةثاحبلا روتكدلاك مهئامسأ ضعب ركذب فرشتأو

 دمحم ةغبانلا ملاعلا يقيدصو يخأو ماحفلا ركاش ةمالعلا روتكدلا ذاتسألاو

 ١' نسحو نوتيز يلع روتكدلا ةينانبللا ةعماجلا 2 يئاقدصأو يتذتاسأو يلادلا

 : ديمع ليلخ دماح روتكدلا ريبكلا ركفملا خألاو قيفرلا ىلإو ؛داع فسويو هللارصن

 , دماح موحرملا يرعاشو يذاتسأ ىلإو ءةلاسرلا هذهب لمعلا تأدب موي بادآلا ةيلك

 .ةلح ىهبأ ے مت دقو ؛لمعلا اذه یری نأ ىَّنمتي ناكو «يبنتملا قيدص نسح

 يل أيه يذلا سالط ىفطصم لوأ دامعلا نم ةميركلا ةياعرلل نيدم اتأو

 'ةهعوبطمو ةطوطخم عجارمو رداصم نم هب ينادمأ امي حاجتلا بابسأ لك

 .صاخو صلاخ ركش ينم هلف ملاعلا 2 یتش تابتكم نم اهمدقتسا

 س 6 س









 لوألا لصفلا

 ينج تيارصع

 :ةيسايسلا ةلاحلا -5

 أ

 لدتقملا ةفالخ ىلع ىضم دق ناك ءيرجهلا عبارلا نرقلا سمش تغزب امدنع
 ذإ ءحيّرلا بهم 4 ةشيرلاك ةفيلخلا اذه ناك دقو «ماوعأ ةسمخ (*70-754)

 هابل ثيح .هرمع نم ةرشع ةثلاثلا 2 وهو .(544-550) يفتكملا هيخأ دعب فلختسا

 ل ىأر يذلا '!,تارفلا نبا ةحيصنب ًاحصتنم يفتكملا ريزو نسحلا نب ساّبعلا
 نبا نم ًادايق سلسأ نوكيل هلاثمألو هل ةحلصم نسا ثدح وهو ءردتقملا بيصنت

 ءالؤه نمو .هيلع ةفالخلا رمأ 2 ةلعافلا ىوقلا ضعب رايتخا عقو يذلا ٌرتعملا

 لاجر رايك اهرمأ 2 سفانتي ةفالخ ردتقملا ! ثروف ©" !ءينادمحلا نادمح نب نيسحلا

 دالبلا تناكو :هبرآم ىلإ لصي ّنأ ديري ؛ديكلا ثبخأ رخآلل مهدحاو ديكيو :ةلودلا

 ماشلا ىلع مهترطيس راشتناو .ةطمارقلا رمأ دايدزا ببسب ةديدش ةمزأ شيعت

 ةقاط .ثدحلا مالفغلا وهو ءردتقملل نكي مل . ةَّكم قيرطو نيرحبلاو قارعلاو
 ةيجراخ راطخأ ةفالخلا هيف دّدهتت دهفك بعص یسایس دهع ىلع ةرطيسلاب

 ةييرعلا ةلودلا مسج رخنت ماسقنالاو فعضلا لماوع تذخأف .ةميسج ةيلخادو

 :ةدع بابسأل روهظلا 2 يسايسلا عجارتلا لماوع تذخأو ؛لخادلا نم ىربكلا

 مظاعتو ءةينيدلا تاموصخلاو ةيعامتجالا تابارطضالاو ةيداصتقالا تامزألا اهمهأ

 لظ 2 ةفالخلا نوؤش فيرصتب مهدادبتساو كارتألا شيجلا داوقو نييرادإلا ذوفن

 هيلع راس يذلا يعاطقالا ماظنلا ىلإ فعضلا اذهب نوخرؤملا دوعيو .فاعض ءافلخ

 .ىلوألا مهروصع  نويسابعلا ءافلخلا

 مهنم يقب نمو ؛ةريزجلاو ماشلا ىلإ مهرمأ ىلع اويلغ نيذلا برعلا برهو
 كولما ىلع مدخلا نم نورماغملاو قيقرلاو ناملغلا ُطَّلستو .ةدارإلا بولسم ًاليلذ يقب

 )١( ؛اقطقط نبال ةيناطلسلا باقلألا يف يرخفلا ۷ ٠ يراد سابعا لولا ۲۲١

SE ۰۷ ءناودع دمحأ .د ةينادمحلا | ةلوّدلا (( 



 علخ ىلع نسحلا نب ٌساّبعلا ريزولا لمع دقو ٠ «مهمسأب نوثبعي ءافلخلاو ءارمألاو

 ,ةقالخلا زتعملا نب هللادبع ةيلوتو ؛هتفالخ ىلع ةنس يضم دعب !' )593 ةنس ردتقملا

 نب سالا لتقم تناك ةجيتنلا ٌنكلو :حاًرجلا نب دوواد نب دمحم اذه رزوتساف
 سنؤم ةدايقب ردتقملا راصنأ لبق نم زتعملا نبا ىلع ضبقلاو ردتقملا ةاجنو أ رسحلا

 كلتب ةفالخلا ةبيه تطقس ّنأ ىرج يذلا لكو . تام نأ ىلإ هسبح 2 لظو «مداخلا

 نبا رخآلاو ردتقملا امهلوأ موي ضعبو مويل نيتفيلخ دادغب اهيف تدهش يتلا ةنتفلا

 .هّللاب ىضترملاب بقل يذلا زتعملا

 ثيح مهلاومأ ةرداصمو :مهيلع ضبقلاو (")ءارزولا لزع © ًافرسم ردتقملا ناك

 )١( «يرخفلا  ۲٠۲برغملا يف ةيمطافلا ةلودلا ترهظ ةّسسلا هذه ينو .

 نكت ملو «باسحلا يف ًافيعض ناكو «رفاو بدأو ءاهدو ركم اذ سابعا ناك 2504 ن.م (؟)

 عّقوأ انأ :هباونل لوقي «ةلمهم رومألاو «هتاذل ىلع ًافكاع ناكو «ةدومحم ةريس هل

 .ةحلصملا هيلمت ام اولعفا متنأو «مكل

 يذلا ؛تارفلا نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ يأر ىلع ءانب ناك ردتقملا بيصنت نأ ىلإ انرشأو

 نبا ىلإ ليي ناك نسحلا نب ساّبعلا نأ عم « ةيشاحلا ديب ةبوعلأ نوكيل كلذو دعب اميف ًاريزو راص
 يهو ءردتقملا مأ نأل «ريدقتلا اوأطخأ مهنأ الإ «كلذ ىلع نيرخآ عمًارمأتم هعلخ كلذلو زتعملا

 مدآ «يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا عجار ءرومألا مامز ىلع تضبق ةيمور دلو مأ

 . ١/ ٣۳ء ۳٣٢ زم

 يلعك اثالث وأ نيترم ةرازولا بصنم لغش هضعبو ءًريزو رشع يثا هقالخ لالخ ردت زوتسا 4

 ناقاخ نب يحي نب هللا ديبع نب دمحمو تارفلا نب يلعو نسحلا نب ساّبعلا : مهو «تارفلا نب

 ديبعو «ىسيع نب يلع هبئان ناكو ساّبعلا نب دماحو ىسيع نب نمحرلا دبعو ىسيع نب يلعو
 دمحمو بيطخلا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأو ناقاخ نب يحي نب هللا ديبع نب دمحم نب هللا

 هللا دبع نب مساقلا نب نيسحلاو يناذولكلا دمحم هللا دبعو دلخم نب ناميلسو ةلقم نب يلع نب

 .تارفلا نب رفعجو بهو نب ناميلس نب

 ةرسأك ديشرلا مايأ نم ًاءدب ةيسراف تالئاع نم اوناك نييسابعلا ءارزولا مظعم نأ ظحاليو

 امثيحو ‹«بهو ينبو ناقاخ ينبو حارخلا ينبو تارفلا ينبو رهاط ينيو لهس ينبو ةكماربلا

 رصعلا اذه يفو «ةرازولا ىلإ ةفالخلا نم ذوفنلاو ناطلسلا لوحت نييسابعلا ءافلخلا ذوفن فعض

 دعب يأ ‹« ضيوفت ةرازو تراص ذيفنت ةرازو ةرازولا تناك نأ دعبف ءرخآ ىنعم ةرازولا تذخأ



 (نوكل ةلودلا رومأ كب لُخَدَتلا ةريثك ءاسنلا تناكو ءنجسلا وأ لتقلا ىلإ رمألا يهتني

 تدازف ,ةلودلا ىلع هلك كلذ سكعنا دقو .وهللا ىلإ ًافرصنم ٌنسلا ريغص ةفيلخلا

 ًةلود تناك ردتقملا ةلود نأ ملعاو» (': يرخفلا بحاص لوقي .ءوس ىلع أءوس رومألا

 نودت ةلود تناكف ؛هيلع همدخو هئاسنو همأ ءاليتسالو هنس رغصل ريثك طيلخت تاذ

 !همايأ # ايندلا تيرخف .هتَّدلب لوغشم وهو «مدخلاو ءاسنلا ريبدت ىلع اهرومأ
 | .«لتق مث ءديعأ مث علخف ,ةملكلا تلتخاو .لاومألا تويب تلخو

 نم عليو «ةديسلا» ىمست تنكو همأ ديب ىهنلاو رمألا راص دقف ورغ الو

 هريصم ناك ءارزولا دحأ نم اهتنامرهق وأ يه تبضغ اذإ تناك اهنأ اهذوفن دايدزا
 لخدت ىدأ دقو .ةرازو وأ ًالمع ديري نم اهيلإ برقتي راصف .ةلاحم ال لزعلا

 ةنماعلا راتهتساو ءافكألا اهئارازو نم اهنامرحو اهفعض ىلإ ةلودلا رومأ 2 ءاسنلا
 / ")يب

 داوقلا راثو .ه۷١۳ ةنس سنؤم هيلع جرخو ءردتقملا دهع © نتفلا ترشتنا

 .هعلخب اودانو ؛هراد نم هوجرخأو .يئادمحلا ءاجيهلا ويأ مهسأر ىلعو ةفيلخلا ىلع

 اوزاث دنجلا نكلو ( !.هّللاب رهاقلا هوبقلو :ةفالخلاب دضتعملا ني دمحم اوعيابو

 .ىرخأ ةّرم نيتفيلخ دوجو ةفالخلا ةمصاع تدهش نأ دعب ردتقملا ةداعإ نم اونكمتو

 تأدهو (*هبزحو ردتقملا دض سنؤم ىلإ زاحنا يذلا ينادمحلا ءاجيهلا وبأ لتقو

 نم هتنازخ ام عابو اهيف دازو مهقازرأ دنجلل قلطأ نأ دعب ردتقملا ةدوعب لاوحألا
 ۰ ۰ .“رهاوجلاو ةعتمألا

 ةلودلا رومأ عيمج فيرصت هريزو ىلإ ضوفي ةفيلخلا راص ذفني ريزولاو رمأي ةفيلخلا ناك نأ

 « نايحألا بلغأ يف ةلذملل ةضرع ناك بصنلا كلذ نأ ىلع هيلع روجحناك وه يقب امني

 .اهدعب امو ۲٢ «يدزواملا عجار

 .590 ص (۱)

 . 0 /۳ يسايسلا مالسإلا خيرات )۲(

 .ن.م (۳)
 . ۱۹۲و ۱۸۹ /۱ ممألا براجت ))

 . ۲۲۳/۳ ؛ يدرب يرغت نبا ؛ةرهازلا موجنلا ()

 ۷١. /۸ ؛ريثألا نبا « خيراتلا يف لماكلا ()



 .جراخلا 2 اهتاكلتمم تعاضو .ضيضحلا ىلإ ردتقملا دهغ 4 ةلودلا توه

 .لصوملاب نادمح يتب ءارمأ لقتساو < ؛عييضت نأ رصم تكشوأو ءةيقيرفإ تعاضف

 فعض يتلا ةمخاتملا دودحلا ىلع ةلصّتملا مهتاراغ اوُنشي نأ ٌنويطتزيبلا عاطتساو

 ةعقرك قرشملا  ةيمالسإلا ةكلمملا تراصو «ةطمارقلا رمأ مظعو ءاهنع عافدلا

 ةفيلخلا راصو ءاهميسقتو اهكالتما ىلع نوضهانلا ءارمألا نحاطتي «جنرطشلا
 تّلحناو ,بعشلا قالخأ تدسفو ('!,نيدسفملا طالبلا لاجر يديأ 4 هلآ ردتقملا

 علخ ردتقملا نأ نم ةفالخلا ةبيه عايض ىلع لدأ الو ,تايثلا تثبخو «دعاوقلا

 هيلع جرخ ىّتح ةدحاو ةنس ةيناثلا ةرملل ةفالخلا ىلإ هتدوع ىلع ضمي ملف .نيترم

 نم لجر هب رم نأ ىلإ ًاماَيأ ٌةفوشكم هتّتج تكرتو .هلتقب رمألا ىهتناو .سنؤم

 يفعو ؛ه١17 "اةنس هيف لتق يذلا عوضوملاب نفد مث ءشيشحلاب هرتسف :نيحالفلا
 . ماع ۲۸ لتق موي رمعلا نم هلو «هربق

 ىلإ ةّيسايعلا ةفالخلا نأش ٌطاطحنا سلدنألاب رصانلا نمحرلا دبع ىأر الو

 .نينموملا ريمأ هسفن ىمس دحلا اذه

 2 هتدم تضقناو «(۲۲۰-۲۲۲) هللاب رهاقلا هوخأ ردتقملا دعب ةفالخلا يلو

 قلعيو .هتيشاحو همأو همرحو ردتقملا لاومأ ةرداصم نع ثحيلا 2 لاوحألا أوسأ

 ًانبجو ةلاذن رهاقلا لمف براقي ام خيراتلا 2 حمسن ملو» :هلوقب كلذ ىلع يرضخلا

 سفن ةهارشو ٌةسخو

 ؛هفالختسأا نم ةنس دعب دنجلا هيلع بغشو «ةيلخادلا نتفلا ت رشتنا هدهع 2و

 ةيلوتو هعلخ نوديري ةلودلا لاجر رابكو ةلقم نبا هريزوو سنؤم هدئاق نأ سحأ انو

 ةطلسلا فوخم ةوسقلاب زاتمي ناك ذإ مهنم صلختي نأ عاطتسا يفتكملا دالوأ دحأ

 ءةبذاكلا باقلألاب مهناوعأ اوبقل ال ساَّبعلا ونيو» : 177 ص «ةيقابلا راثآلا يف ينوريبلا لوقي (1)

 . «مهتلود تعاض مهرسأب ةلودلا ىلإ مهوبسنو «يداعملاو يلاوملا نيب اهيف اووسو

 . 0۷ /7 ؛« نسح ميهاربإ نسح «يسايسلا مالسإلا خيرات ۹١ /۷ « ريثألا نبا «خيراتلا يف لماكلا (6)

 711١. ‹«يرضخلا ۲۹١‹ « يرخفلا « 10۳ .ءافلخلا خيرات ءيطويسلا (۳)

 )٤( «ن.م۔يرضخلا ۳۹۱.

 ) )5ءن.م.يرضنخلا ٤١١ .

 ( 05يطويسلا : ٤21 .



 هنع لاقو "!ءيطويسلا لوقي امك هللا ءادعأ نم هللاب مقتنملا هباقلأ  ديز دقل ىّتح

 ا"لمخلا نمدم ةلاحتسالاو نولتلا ريثك ةريسلا حيبق ءامدلل ًاكافس جوهأ ناك : يلوصلا

 نعرعنتما نأ دعب هعلخ ب حجن ىّتح هيلع بغشلا ب ةلقم نبا رمتسا دقف اذه عمو

 ًايحا يقبو .هانيع تلمس ةفيلخ لوأ وهو "!,هيدخ ىلع اتلاس ىَّتح هانيع تلمسف .علخلا

 ١ . “ماع نوسمخو ثالث رمعلا نم هلو ءه 559 ةنس ىلإ

 نم ريثك لقتساو .[۳۲۲-۳۲۹] هّللاب يضارلا دهع  افعض ةفالخلا تدادزا
 ىلوتساف ؛يمليدلا رايز نب جيوادرم رمأ مظع ه1577 ةنس يفف ؛مهتايالوب ءارمألا

 تغلبو .نادمهو ناجرجو ناتسربط ىلع ىلوتساو ,ناهفصأو يرلا حتفو نيوزف ىلع
 ىلعأةفيلخلا هرقأش ؛ اهسفن دادغب ىلع ءاليتسالا ىلع لمعو :ناولح يحاون هشويج

 .ةرونس ةيزج لباقم هديب ام
1 

 هناملغ نأ الول سرفلا ىلإ اهّدرو برملا ةلود بلق ىلإ حمطي جيوادرم ناكو
 يّرلا:يهيوبلا ةلودلا نكر هنم عزتناو .ريكمشو هوخأ هعلخف .('!هولتقو هيلع اوقفت

 ا .رصمي ةيديشخألا ةلودلا ترهظ يضارلا دهع كو. ھ۲۲۰ ةنس

 فاعض ءارزو ضعبب ناعتسا هنأ وه يضارلا دهع 2 ةلودلا بويع مهأ لعل

 ةبترم ىلإ مهضريل ًاريثك ًالام ةفيلخلل نولذبي ءالؤه ناكو ؛ةلودلا نوؤش ةرادإ ب
 ةثلاثلا ةرملل ةرازولا هدّنقتل رانيد فلأ ةئمسمخ ةلقم نب يلع وبأ عقد دقف .ةرازولا

 رزوتساو «هلزعب تهتناو ةرازولاب ًاليوط عتمتي مل هنأ ريغ هسفن يضارلا دهع ے

 هيلإ كلصو يذلا داسفلا ةمواقم نع زجعو «ىسيع نب نمحرلا ديع يضارلا

 بصنما اذه 2 هفلخ لشف نم غلبو ؛هعلخو هلاومأ ةرداصمب رمألا ىهتناو :ةلودلا

 ا ش , ”نيلهألا ىذأ هب قحلي ال ىَّثح ىفتخا نأ ىلإ

 ا .:ة ا“ ان لما )۱(

 . 08/7 «يسايسلا مالسإلا خيرات نع (؟)

 ) )5يطويسلا : ٤0۸ .

 . 0٩ /۲ ؛ يسايسلا مالسإلا خيرات « ٤٦١ : يطويسلا (4)

 1۳/۳ ؛يسايسلا مالسإلا خيرات ء١٠ /۸ خيراتلا يف لماكلا )0(

 . 177/5 يسايسلا مالسإلا خيرات ٠١ يرخفلا (5)

 . 77/7 يسايسلا مالسإلا خيرات (۷)



 .قثار نبا ةلامتسا ىلع لمع ةلودلا ةطلس تيبثتل يضارلا نم ةلواحم يو
 .ءارمألا ريمأ هبقلو رومألا ديلاقم همّلسو ؛ةرصبلاو طساو يلي ناكو

 مكح ريغ نم مسالا ىوس ريزولل قبي ماو ءارمألا ريمأ ديب اهلك ةلودلا تراص

 .ءيش تاطلسلا نم هل دعي ملو يقيقحلا هذوفن ةفيلخلا دمتف دهمتكاو (")ريبدت الو

 لمأ هيلإ لوصولا راصو .داوقلا نيب عارص عضوم ءارمألا ريمأ بصنم راص
 دادغب مكجب لخدو .قئار نبا رمأ فعض دقف «نولتتقي هلجأ نمو ؛ةلودلا لاجر رابك
 ,ةماعلا راث دقف ءةئيس ًالاح دادغب تشاعو .ءارمألا ةرمإ هيلإ تلآو )۳۲۹ ةنس
 ءاهيف نم بايث اوذخأو ةماعلا تامامحلا ىلع اوّضقناو ؛ًاداسف ضرألا 2 اوثاعو
 تءاسو تاعزانملاو ىضوفلا ترشتناو .صوصللا رش مقافتو «تارداصملا ترثكو
 .()ه۳۲۹ ةنس مكجب لتق ىلإ وجلا اذه ىهتتاو ءقارعلا ةلاح

 ,.ه179 ةنس دادغب لخد مث طساو ىلإ ةرصبلا كرتف ,يديربلا رمأ يوف

 .“ءارمأ ةرمإ هدلقو ,؟5؟9 ةنس قئار نبا ةفيلخلا ىعدتساو

 عراصتو ؛تويبلا تدرشو ,راجتلا لفاوق تبهنو ؛دادفب ىلإ ىضوفلا تداع
 اومزهو .ىرخأ ةرم دادغب ىلإ نويديربلا داعو ,راعسألا تعفتراو مهنيب اميف دنجلا
 آجل يذلا ةفيلخلا ةرصنل نوينادمحلا لخدتو ,ةطمارقلاو قئار نباو ةفيلخلل ًافلاحت
 ىلع ينادمحلا ةلودلا رصان مدقأ دقو «قكار نبا هتقفربو .دادفي نم ًاراق مهيلإ
 فعضلا ةلاح يلوصلا رّوصيو ('!,ءارمألا ةرمإ ىلإ حمطي ناك ثيح قئار نبا لايتغا
 دعي مل يذلا ةفيلخلا مّربتو مكجبو قئار نبا ةيلوت دهع ب ةفالخلا هيلإ تلصو يذلا
 ."!يقتملاو يضارلا نع هباتك 4ب لوطم صنب ءيش لعف ىلع ًارداق

 58 /" يسايسلا مالسإلا خيرات « 115 يطويسلا .()

 . ۱۸۸/١ ؛هيوكسم «ممألا براجت (۲)

 . 777/7 يسايسلا مالسإلا خيرات (۳)

 ."182ن.م )£(

 )٥( هيوكسم ؛ 110 يطويسلا ۲۳/۲ .

 ) )1يطويسلا ٤11 .

 . ٣٤و 5١ :يلوصلل يقتملاو يضارلا رابخأ )۷(



 قبي مل» :('!هلوقب يضارلا دهع 2 ةيّسابعلا ةلودلا لاح ريثألا نبا فصي

 امأو .مكح ةفيلخلل سيل .قئار نبال اهعيمج 2 مكحلاو اهلامعأو دادغب ريغ ةفالخلل
 دي  سرافو يديربلا دي 2ب ناتسزوخو قئار نبا ديب ةرصبلا تناكف فارطألا يقاب
 ناهفصأو يرلاو سايلا نب دمحم يلع يبأ دي 2 نامركو هيوب نب ةلودلا دامع

 ءاهيلع ناعزانتي جيوادرم يخأ ريكمشوو هيوب نب نسحلا ةلودلا نكر دي 2ے لبجلاو

 دمحم دي 2 ماشلاو رصمو نادمح ينب يدي 4 ةعيبرو رضمو ركب رايدو لصوملاو

 دمحم نب نمحرلاد بع دي ےب سلدنألاو :نييمطافلا دي  ةيقيرفإو برغملاو .جغط نب

 دمحأ نب رصن يدي 2 "ر هنلا ءارو امو ')ناسارخو «يومألا رصاّنلاب بقلملا
 رهاط يبأ يدي 4 ةماميلاو نيرحبلاو مليدلا دي # ناجرجو ناتسربطو يناماسلا
 .«يطمرقلا

 .هللاب يقتملا بقلو .ه۳۲۹ ةنس ردتقملا نب ميهاربإ يضارلا دعب ةفالخلاب عيوب

 دقلو ,ءارمألا ريما ةطلسب رفظلل ةداقلا نيب بورحو عازن 2 يقتملا ةدم تهتنا

 نب نسحلا لخدو..ةلودلا ةبيه تيبثت 4 اهرثأ ةفيلخلا بتاج ىلإ نينادمحلا لخدتل ناك

 ) 7100 ةنس نابعش لهتسم 4 . ءارمألا ةرمإ هدّلق يذلا ةفيلخلا هعمو دادغب نادمح

 .ةلودلا فيس هبقلو ؛هقوطو يلع هيخأ ىلع علخو ةلودلا رصان هبقلو هقوطو هيلع علخو

 ةقلح ءارمألا ةرمإل نيينادمحلا يلوت لظ 2 ةلودلا اهعمو ةفالخلا تشاعو

 .ةيداصتقالا ةيعامتجالا لكاشملاو نحاطتلا ةلسلس شل

 . ۹١/١ مالسإلا رهظو ؟١ 5 يرخفلا رظناو ء1١١-١75؟/8 لماكلا ()

 ةمصاع عيرو ورم ةتمصاع عبرو روباسين هتمصاع عير : : عايرأ ةعيرأ ىلإ مسقنت ناسارخ 00

 ةارهو ناتسجسو تسبو روباسين :ناسارخ ندم رهشأ نمو «خلب ةتمصاع عبرو ةاره

 .درويبأو سوطو اسفو سخرسو ورمو

 دنهلا نم عبني ءايرادرومأ رهن ىمسي مويلا وهو «نوحيج رهن ءارو ام يأ رهنلا ءارو ام (۳)

 هلو دغصلا :ماسقأ ةسمخ وهو «لارآر حب يف بصيل يتييفوسلا بودجلا زاتجيو

 نايناغصو رشخمز اهنمو مزراوخو زيربتو باراف اهيفو دنقرمسو ىراخب :ناتمصاع

 . (ًايلاح دنقشط) شاشلاو ةناغرفو

 ) )5يطويسلا ٤٠٥ .

 )٥( ةّيسابعلا ةلودلا «517 يطويسلا  ۳١١«يسايسلا مالسإلا خيراتو اهدعب امو ۷٤/١ .



 سيئر يكرتلا نوزوت موقيف ةيرطضملا ةلودلا هذه ے هتريسم عارصلا عباتيو

 :«لصوملا ىلإ مهشويج دراطدو ھ١٣٣ ةنس دادغب نم نييتادمحلا جارخإب ةطرشلا

 ,ةسايسلا نم ءيش نوزوت دنع نكي ملو '!ءءارمألا ةرمإ ًارطضم ةفيلخلا هدلقيو

 نيب بورح دعبو .نادمح ينب نم هتامح ىلإ أجلو ءةفيلخلا هنم شحوتساو

 هتدوع ءانثأو ءدادغب ىلإ ةدوعلل هوعديو .ةعاطلا ةفيلخلل رهظي نوزوتو نيينادمحلا

 لومسم ًاعولخم دادغب لخ ديو .هعلخيو (”!هينيع لمسسو ۲۳۲ ةنس هيلع ضبقي

 ءارمألا ةرمإ ىلوتو ءه؟714 ةنس نوزوت تام مث "!,يفكتسملا هنم ًالدب يلويو ؛نينيعلا

 نوزوت ةافو عضت ملو :نوزوت دهع 2 يهنلاو رمألا بحاص دازريش نبا وه رخآ يكرت

 .دادغب هيوب ينب لوخد الإ ءالؤه رش نم ففخي ملو “.كارتألا ةطلس مقافتل ًادح

 لوخدب ىهتنا يذلا دهعلا كلذ ءيفكتسملاو يقتملاو يضارلا دهع صقتسي نمو

 ةرابع هدجي هنإف ءءارمألا ريمأو ةفيلخلا نود رمألاب ماتلا مهراثكتساو دادغب هيوب ينب

 بصنم ناكو ؛ةيسابعلا ةلودلا تالاجر نيب عطقتت داكت ال تاعزانم نم ةلسلس نع

 .ءوس ىلع ًاءوس عاضوألا دازف ءيضارلا هب ءاج يتلا لولحلا دحأ ءارمألا ريمأ

 لاحو ؛ةكسلا حالصإب هدهع أدبق ؛ةلودلا رمأ دّطوي نأ ةلودلا رصان لواح

 ءةلودلا بصانم 4 ةيرادإ تاليدبت ىرجأو ؛اهرايعب فرايصلاو نيرايعلا ثيع نود
 ءايدألل عيجشتو ريبدت نسحو مزحو ةأرج نم نيينادمحلا نع فرع ام مغرو

 لاوحأ تءاسو ءأمات ًاقافخإ دادغب 4 مهتسايس 2 اوقفخأ دقف مهتاءاطعب ءارعشلاو

 3 راعسألا تلغو .نيبراه دادغب نم سالا جرخو .اهيف ةصصلتملا ترثكو دادغب

 نوقبي اوناكف .ءابولا اهيف عقوو ءًاعوج سالا تامو .ًاميظع ءالغ ةرخآلا ىدامج

 .مهضعب بالكلا تلكأ ىتح نونفدي ال ًامايأ قيرطلا ىلع

 ةنبا نم يقتملا نب روصنملا وبأ جوزتف ؛ةفالخلاب مهتقالع اوززعي نأ نوينادمحلا دارأ

 . ۷٤/٣ « يسايسلا يمالسإلا خيراتو 117 يطويسلا 000

 ؛ ثلاث ىلإ جاتحن نينثا انرص :لاق لمس دق يقتملا نأ رهاقلا غلب امل :يطويسلا لوقي (؟)

 مالسإلا خيرات رظناو .ذئدعب يفكتسملا لمسو كلذ ناكف «يفكتسم لاب ضرعي

 . ۸٥ /۳ « يسايسلا

 ) )۳يطويسلا ٤1۷ .

 .ًافلأ رشع دحأ مهددع غلب ىح كارتألا مدخلا نم رثكأ دق ردتقملا ناك (4)



 ْ ,تابارطضاو سئاسد نم اهيف امو دادغب لم ةلودلا رصان نأ الإ )رادمح نب ةلودلا رصان

 | ةنس ناضمر ج دادغب نوزوت لوخد ىلإ ليبسلا كلذب دهمو ؛لصوملا ىلإ ًارئاس اهالخأف

 | رصعلا دعي مل يذلا برعلل ًالشف نيينادمحلا لشف ب نوخرؤملا ىريو ؛ انفلسأ امك ھ۱

 | نم حزن نم اهنع حزنو ؛ةدارإلا يبولسم ّةّلق دادغب 2 اوراصو مهنامز نامزلا الو مهرصع

 | . "ةلودلا ىلع هترطيسو يوقلا كارتألا دجاوت هءاس يذلا يبرعلا رصنعلا

 نيب دادغب اهدهشت يتلا تاعارصلا مضخ 4 طبختي يقتملا ةفيلخلا ذخأو

 ةامح ىلإ ليمي ذخأو ؛ىرخأ ةرات نيينادمحلاو نوزوت نييو ةرات نييديربلاو نوزوت

 | ملع ه177 ةنس يو .نيينادمحلا ىلإ أجلف رارقتسالا قيقحت ىلع هتودعاسي

 | دادفب نم هجورخ نم ناك امو فعض نم يقتملا ةفيلخلا رمأ هيلإ لآ امب ديشخإلا

 ' ةفيلخلا لقن  ًاعمط هل نوعلا دي دل ةصرف اهآرو < «نيينادمحلا دي 2 هعوقوو .
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 | رصم نم ديشخإلا رضح ثيح ةقرلا 2 ايقتلاو ءهلسارف < ءرصم ىلإ ةفالخلاو

 2 ءاقبلا ىبأ هنأ امك ,("7) 'ضقرف رصم ىلإ هعم بهذي ْنأ ةفيلخلا ىلع ضرعو

 ,(دينيعلا لومسم اهلخدو هسفنب هفتح ىلإ ىعسف دادغب ىلإ ةدوعلا ررقو .ةقرلا

 نأ دعب ًانوجسم يقبو ھ۲۲۲ ةنس رفص 2 كلذو فلس امك نوزوت هب ردغ نأ دعب

 أ .ه۳۵۷ ةنس نابعش 2 تام َّنأ ىلإ هانيع تلمس

 كحيل

 دي ذك اهلك ةطلسلاو .ةيرطضم يقتملا هيف علخ يذلا تقولا ب ةلودلا تناك

 يقتملا اهلالخ علخ رهشأ ةعيرأو نبتنس ءارمألا ةرمإ 2 يقب يذلا ءارمألا ريمأ نوزوت

 ىقترا دقو ةنس نوعيرأو ىدحإ رمعلا نم هلو ةفالخلاب عيوب يذلا يفكتسملا ىّلوو

 نيب ةبوعلأ ٍناكو ؛هيخأ ىلع نوزوت عم رمآتلا لالخ نم اهيلإ لصو ّْنأ دعب ةفالخلا

 ودب ءاج ىّتح دادغب ةداس اوحبصأ يذلا كرتلا نيبو اهسئاسدب هتمر ةعشج ةأرما

 ."”اءانيع تلمسو علخو هيوب

 دقو 1/7 «يسايسلا مالسإلا خيرات ۳۲۸/۲ يلبنحلا بجر نب ربا ءبهذلا تراذش )١(

 .عبارلا نرقلا يف ةيسايسلا تارهاصملا ترثك

 ْ . ۷۹ /۳ يسايسلا مالسإلا خيرات )۲(

 .41/ «يسايسلا مالسإلا خيرات 5717 يطويسلا )۳(
 ا

 1 ۸٩. /؟ يسايسلا مالسإلا خيرات ء ٤1۷ يطويسلا )€)

 . ٠١/١ ؛زتم ؛ةيمالسإلا ةراضحلا (ه)

~۹ 



 دعب مزع دازريش نبا نأ ريثألا نبا ركذو «دازریش نبا رفعج وبأ نوزوت فلخو

 اوبأ دنجلا نأ الإ نادمح نب ةلودلا رصان ىلإ ءارمألا ةرمإ لقني نأ ىلع نوزوت ةافو

 . كلذ ىلع يفكتسملا ةفيلخلا مهرقأو ةعاطلا نيمي هل اوفلحو كلذ هيلع

 كارتألا نم دنجلا قازرأ 4 داز دقف ؛هيقباس نم ًاتنع لقأ دازريش نبا نكي مل

 ةريثكلا لاومألا ضرفو «مهئاضرتسال لاومألا ةرداصم اهلباق ةريبك ةدايز مليدلاو

 بئارضلا دازو :مهتاقبط فالتخا ىلع سالا رئاسو راجتلاو لامعلاو باّتكلا ىلع

 ةطرشلا تزجعو ةموكحلا ةبيه تعاضو .دادغب نم برهلا ىلع راجتلا تلمح ةدايز

 نبا وهو يبنتملا ىمس نأ بجع الو ("ريدسفملاو صوصللا يديأ ىلع برضلا نع

 اولاحتساو ًامادخ اوناك ءالؤه رثكأف مدخلا ةلود نمزلا نم ةبقحلا هذه نرقلا اذه

 :هلوق نرقلا اذه  ةييرعلا ةكلملل فصو قدصأف .ًاكولم اوراص مث ًاداوق

 منغ اتاك دبعب ىعرُت ممأاهُّتئطو ضرأ لكب

 مأ اهلهأ هقلطأ يذلا ةدعاسملا بلطل ةيبلت دادغب نويهيوبلا لخدأ ءاوسو

 لاحلا لالفتساو مكحلا ب مهتبغرل مأ كارتألا ةطلس نم دحلا ےب ةفيلخلا ةبغرل

 ةنس دادغب هيوب نب دمحأ لخدو؛ :مهل ة ةدهمم قيرطلا اودجو دقف اهيف ةدئاسلا

 امك "!,ءارمألا ةرمإ هألوو ةلودلا زعم هبّقلو هيلع علخو ةفيلخلا هلبقتساف ه١

 ىلع مهانكو مهباقلأ بتكو .ةلودلا نكر نسحلا هاخأو ةلودلا دامع اًًيلع هاخأ بقل

 نم يقيقحلا ناطلسلا طقس دادغب ةلودلا زعم هيف لخد يذلا مويلا و .ةكسلا

 الو يهن الو هل رما ال ًاينيد ًاسيئر ةفيلخلا راصو امامت نييسابعلا ءافلخلا يديأ
 نيعبرأ ىوس ةلودلا زعم ءاليتسا دعب ةفيلخلا بصنمب يفكتسملا ثكمي ملو «ريزو

 ىدامج ےب هعلخو هيلع ضبقف هدض ريبدتلاو نادمح ينب ةلسارمب همهتا ذإ ءًاموي

 اتام نأ ىلإ ًاسوبحم يقبو هانيع تلمسو ه١٣٣ ةنس ةرخآلا

 ناك ام ًاءوس رمألا دازو ؛ةيّسابعلا ةفالخلا تلصو ناوهلا نم دحلا اذه ىلإ

 41/7 ؛يسايسلا مالسإلا خيرات 0(

 . ۸۸/۲ ؛يسايسلا مالسإلا خيرات ء۸۳ /۲ هيوكسم )۲

 . ٠١٠/۳ «يسايسلا مالسإلا خيرات ۳۳۸/١ یزوجلا نبا (۳)

 ‹يسايسلا مالسإلا خيرات ۵١ /۲ ؛يدوعسملا «بهذلا جورم ٠١۳« /۸ لماكلا )4(

 .دعبامو ١٠؟ /“



 ردتقملا نب لضفلا رضحأ دقف .دساحتلاو ضغابتلا نم اهسفن ةّيسابعلا ةرسألا نيب

مدق مث عيطملاب بقلو ةفالخلاب عيوبو ةنسلا سفن خ
 هيلع ملسف يفكتسملا همع او

َّنأ ىلإ نجس مث علخلاب هسفن ىلع دهشأو .ةفالخلاب
 ةفالخ ل ھ۲۲۸ ةنس تام 

 ١ هيعمل ِ

 ."'"نارهشو ةنس نوعبرأو تس هلو عيطل ۱

 امهمو «يرجهلا عبارلا نرقلا لئاوأ خ خيراتلا حرسم ىلع نويهيوبلا رهظ

ف ءارآلا براضت نم ىرج امو مهبسن ةلأسم نم نكي
 كولا تالالس نم مهّنأو هي

 اوغلب ّنأ دعب بسنلا اذه مهسفنأل اوعنطصا مهنأ وأ
 ءهاجلاو ةوطسلا نم اوغلب ام

 "فكمس دايص ةميظعلا ةرسألا هذه سسؤم ورسخانف نب هيوب عاجش وبأ ناك دقف

 بطتحأ تنك :لوقيو ىلاعت هللا ةمعنب فرتعي دالبلا هكلمت دعب ةلودلا زعم ناكو

 ."يسأر ىلع بطحلا

ناعرسو :دانجألا يز 32 هبوب ونب لخد
نسحلا هوخأو هيوب نب يلع ىقترا ام 

 

 نب جيوادرم عم عارص ے4 اذه لخد امو ؛يلاك نب ناكام شيج ب ءارمألا ةبتر ىلإ

 زاحنا جيوادرل زوملا نأ ادبو رايز
ىلو يذلا جيوادرم ىلإ هيوب دالوأ

 دالب ًايلع 

يرلا 2 ريكمشو هيخآ ىلإ لسرأف مهرطخ يشخ جيوادرم نأ الإ ,“ركلا
 هرمأي 

 مركلا نم هنم ىأر امل ًايلع الإ مهفرصف «هيلإ اولصو ام اذإ هيوب دالوأ فرصي نأب

ارس جورخلا ىلع هدعاسو ريبدتلا نسحو
 بقلملا دمحم نب نيسحلا هللا ديع وبأ ً

 .يسبنتملا حودممو !”!اريهشلا ةلودلا نكر ريزو ديمعلا نب لضفلا يبأ دلاو ديمعلاب

51 ةنس زاريش لخد مث ءاهُمكح هيلإ لاف جركلا دالب ىلإ ىضمو
 لتق الو .ه7

 هيلط ىبلف «سراف ىلع هناطلسب فرتعي نأ يضارلا ةفيلخلا نم بلطو .ةعاطلاب
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 . اه نيفزت مدع ىلع يلع لاتحا طورش قفو

 اهدعب امو 89 /۳ : يسايسلا مالسإلا خيرات « ٤۷١ يطويسلا )1(

 . ٤۵۷ يطويسلا (۲)

 . 1٤/۳ يسايسلا مالسإلا خيرات )۳(

 .ًايلاح ايجروج )٤(

 . 45/9 يسايسلا مالسإلا خيرات )0(

 . ۱/۳ م )0



 :ناكلخ نبا هنع لوقي يذلا ةلودلا دامع هبوب نب يلع لضفي نويهيوبلا قلأت

 دالبلا ىلع اولوتساو مهتيص راشتناو ةماتلا مهتداعس ببس ةلودلا دامع ناكو»

 هيوب نب نسحلا رف مث .(""ةسايس نسحأ ةيعرلا اوساسو زاوهألاو قارعلا اوكلمو
 يرلاو ناهبصأ ىلع ىلوتساو «هلتقم دعب نجسلا نم جيوادرم دنع ةنيهر ناك يذلا

 . "هل ًاريزو ديمعلا نب لضفلا ابأ ذختاو يمجعلا قارعلا ةيقبو ناذمهو

 و . دادغب لوخدل ةدهمم قيرطلا تدبو ءزاوهألا ىلع هيوب نب دمحأ ىلوتساو

 هاخأو ةلودلا زعم هبقلو .ةفيلخلا هلبقتساو دادغب يهيوبلا دمحأ لخد ه155 ماع

 .ةلودلا نكر نسحلا هاخأو ةلودلا دامع ًايلع

 دنجلا زاثو نتفلا نم ريثكلا ىلإ تدأ قارعلا 2ب نييهيوبلا ةسايس نأ ودبيو
 بولق عزفلا داسو .بارطضالا معو ,ىضوفلا ترشتناو ,رخآلا هجو لک

 ًالوقشم ناك دقف « ,ريمعتلاو حالصإلا همه لعجي مل ةلودلا زعم نأ كلذ .()نيلهألا

 .ًانيح مليدلا هدنج عم ًايرح ضاخو .ةّيساّبعلا ةلودلل ةعباّتلا دالبلا 2 هذوفت رارقإب

 .ها714 ةنس مهتبراحمل ًاشيج لسرأو .لصوملا 2 نييئادمحلا فاعضإ ىلع لمع امك

 ةطمارقلا عم كلسو .ه1 ةنس ةرصيلا مهنم عزتناو .نييديريلا عم ًايرح ضاخو

 مل ةسايسلا هذه تناك نإو ءهئادعأ دض هيورح ے مهمادختسا هنم ىغتبا ًايولسأ

 .ه١۶٣ ةنس ةرصبلا ىلع اولوتسي نأ اوداكو هيلع اوراث دقف ءًانايحأ مهعم دجت

 ءسراف نم ةلودلا دضع هيخأ نبا هيلإ هلسرأ شيج هدناس ًاميظع ًاشيج زّهجو

 ةلودلا زعل بطخو .ةّجحلا يذ نم عساتلا 2 اهلخدو ءنامع ىلإ اوراسو ءاوعمتجاف

 ."ةميظع ةلتقم اهلهأ نم لتقو اهيف

 روهشملا هريزو برض ىلوت هنأ ثيحب ةظاظفلاو ةوسقلا نم ةلوّدلا زعم ناكو
 .اهلمع ىلإ هدرو ؛ةعرقملاب يبلهملا دمحم يبأ

 ةّيصخّشلا هتحلصم نم ًاقلطنم ةيساّرعلا ةفالخلا ىلع ةلودلا زعم ىقبأ دقل

 ١/ ۳٠٤. نايعألا تايفو )١(

 585/١". نايعألا تايفو (؟)

 . ٠١١ /۳ يسايسلا مالسإلا خيرات (۳)

 ) )5م.ن1١5.

 . ۱۸1/۲ «زتم مدآ «ةيمالسإلا ةراضحلا (4)



 نّّيعو :[77-551غ4] ًاماع نيرشعو نينثا دادغب شرع ىلع عيرتو ء'هترسا ةحلصمو
 دالب عيمج ىلع هذوفن دمو ,"7ه174 ةنس ءارمألل ًاريمآ رايتخب روصنم ابأ هنبا

 نكرو «سراف 4 ةلودلا دامع هيوخأب هتقالع تناكو «نامع 4 هل بطخو ءقارعلا

 ملو .ءافصلاو ةّدوملا نم نيتم ساسأ ىلع موقت ناهفصأو نادمهو يّرلا ج ةلودلا
 ناديم 2 ةمظعلا اهرطاشتو اهسفانت تذخأ لب ؛يمالسإلا ملاعلا بلق دادغب دعت

 ىراخبو ةنزغو نييهيوبلل ةمصاع تيقب يتلا سرافب زاريش اهلوأ ىرخأ ندم ةرهشلا
 .اهريغو ناجرجو بلحو ةبطرقو ةرهاقلاو

 نم نيسمخلاو ةثلاثلا ے وهو ")ه 701 ةنس رخآلا عيبر 4 ةلودلا زعم وت

 زع بّقُل يذلا رايتخب هدلو ىلإ ةنطلسلاب دهع دق ناكو ؛عيطملا ةفالخ 4ب هرمع
 بعللاو وهللا ىلإ فرصنا ذإ ةلودلا ةدايق 2 ًاعيرذ ًالشف لشض اذه نكلو ءةلودلا

 ءاقبإلاب هاصوأ يذلا هيبأ حئاصتب طئاحلا ضرع برضو ؛نينغملاو ءاسنلا ةرشاعمو
 ىلع لمعو .ةلودلا دضع همع نباو ةلودلا نكر همع ةعاطو نيريدقلا هيبتاك ىلع
 عيطملا مايأ رخاوأ 4 اهتبيه تطقسو ةلودلا تءاسف .مهتاعاطقإ هتيشاح رابك بلس

 ةرشابم هلاقثتساو تاوهشلا ىلع هلابقإو رومألل هلامهإو رايتخب رظن ءوس ببسب
 عيمج اودرتساف .عقاولا اذه ببسب مهرمأ لاحفتساو مورلا عمط داز دقو ريبدتلا

 دهع كو ةريزجلاو ماشلا دالب نم ريثك ىلع اوراغأو .ىربكلا ةيمالسإلا روفثلا

 ةفيلخلل ةبطخلا تعطقو .ه۸١۲ ةنس رصم ىلع نويمطافلا ىلوتسا راتيخب

 .نيبمطافلاب لاصتا ىلع ناك ةلوّدلا زعم نأ فلؤملا ىريو ؛ ٠١7/7 يسايسلا مالسإلا خيرات )١(

 .ن.م (0)

 روفقنو يهيوبلا ةلودلا زعمو ينادمحلا ةلودلا فيس يفوت هيفف زئانجلا ماع ماعلا اذه ىمسي (۳)

 . ٥۸٠ /۸ «ريثألا نبا .نامرك بحاص سايلا نب دمحمو «رايز نب ريمكشوو «مورلا كلم
 )٤( «يسايسلا مالسإلا خيرات ۳/٠٠١ .

 مث ةصيصملا 105 ةنسو ه١16 ةنس بلح دروو ؛٠70 ةنس شطقيرق ةريزج روفقن حتف (ه)

 ماع حتفو «ه100 ةنس صربق تطقسو ؛ةتيملا اولكأ نأ سانلاب رمألا غلبو «سوسرط

 ةنس مورلا حاتجاو . ةيكاطنأ تطقس يلاتلا ءاتشلا يفو « ةيقذاللاو صمحو ةامح ه۷

 ه٣ ٣٤ ةنس يفو «ركب رايد اولخدو « ةيزج اب لصوملا ريمأ مهل عضخو نيبيصنو اهّرلا ١

 . ۱۸1/1١ «ةيمالسإلا ةراضحلا ءزتم مدآ . توريبو كبلعب اوحتف

 س لو س



 .هلحم يمطافلا ةفيلخلا مسا ركذو «يسابعلل

 ءًارهشأو ةنس ۲۹ ةفالخلا يلو ْنأ دعب ه171 ةنس عيطملا ةفيلخلا راتيخب لزعو

 نم أدب راتيخب ري ملو ءًاءوس رمألا دادزاو [775-581] عئاطلا هنبال رمألا دقعو

 ج ةلودلا دضع همع نياو :ناهفصأو ناذمهو يرلا ل ةلودلا نكر همعب داجنتسالا

 ةلودلا نكر لخدتل ناكو .هتنوعم بلطي نادمح نب بلغت يبأ ىلإ بتك امك سراف
 ىلع ةلودلا دضع ًافاكف ءةفيلخلا تضرأ يتلا رومألا رارقتسا ے زرابلا رثألا هنباو

 هعنم هدلاو نكلو ؛دادغب ىلع ءاليتسالاب ةلودلا دضع مهو ؛هتنبا ىلع هل دقع نأب كلذ

 دصق ةلودلا نكر توم دعيو .راتيخب ةلودلا زع ةنبا نم عئاطلا جوزت دقو كلذ نم

 ءرايتخب مئازه تلاوتو هيلع رصتناو ءطساو  رايتخب براحو دادغب ةلودلا دضع

 هبلصو ءةيقب نبا هريزو هعم لتقو .ةلودلا دضع هلتقف ءدادغب ىلإ قيسو رسأ ىتح
 (.هيف هباحصأ دحأ انل اهكرت يتلا ةميظعلا ةيثرملا نم نأش اذ ناك هنأ ودبيو

 «عئاطلا ةفيلخلا هيلع علخو ,ه1717 ةنس قارعلا 2ب ةلودلا دضعل وجلا افص

 رايدو ركب رايدو دمآ مث نيقرافايمو ةعيبر رايدو لصوملا ىلع ىلوتسا 7148 ةنس كو

 بطخي ناكو «يمطافلا هللاب زيزعلا ةفيلخلا ىلإ ينادمحلا بلغت وبأ برهو ؛رضم
 ينب ءارمأ نم دحأ غلبي ملو ؛كولملا كلم مظعأ هاشنهاشب ربانملا ىلع ةلودلا دضعل

 ءارمأ رئاس هل ناد ىّتح ناطلسلا ةطسبو كلملا ةعس نم ةلودلا دضع هغلب ام هيوب

 لك هتعاط 2 لخدو ءدابعلاو دالبلا هل تنادو ءنيملسملا ءارمأ نم ريثكو هبوب

 نامركو قارعلاو دادغب ىلع هناطلس دتماو "!,ناكّلخ نبا لوقي امك دايقلا بعص
 نييهيوبلا رع غلبو جبنمو ركب رايدو نارحو لصوملاو ناتسزوخو نامعو سرافو

 ىلع هرصع ءارمأ عم لأ ناك لب :بسحف مهئارمأ مظعأ نكي ملو «هرصع ے4 هجوأ

 ةنبا جوزتو ,ديشرلا نوراهل ناك ام اهعاستا 2 تبراق ةكلمم أشنأو .قالطإلا
 .“هتيرذ دحأ ىلإ ةفالخلا لوؤت نأ 2 حمطي ناكو .عئاطلا ةفيلخلا

 . ۱۰۸/۳ «نسح ميهاربا نسح )000

 1٠١. نام ()

  (r):نايعألا تايفو :/١ة.

o/1 ؛«نيمأ دمحأ مالسإلا رهظ 2415/5 :ممألا براجت )٥( 

 ا



 ةينقألا حلصأو دادغب ليمجت ىلإ ىعس دقف .زاريشب ماقأ ةلودلا دضع نأ عمو

 تايفشتسملاو دجاسملا نم ًاددع اهريغو دادغب 4 ىنتباو ,تّدس دق تناك ىتلا

 ھ۳۹۸ ةنس دادغب خي هانب يذلا يدضعلا ناتسراميبلا اهزربأو .ىرخألا قفارملاو

 :ءورسخاتف ةنيدم ىنتباو .'' !هبيترت لثمب ايندلا ےب سيل: ناكّلخ نبا هيف لاق يذلاو

 ةبقارم ماظن ةرم لوأل ةلودلا دضع ثدحأو زاريش نم ةيرقم ىلع همسا وهو

 ةلودلا دضع ناكو .زاوجب الإ اهنم جرخيو اهيلإ لخدي ال «هتمصاع زاريشب باوبألا

 ديدش ةطقّسلا ليلق ةباجإلا ريثك ةسايّئسلا نسح لضفلا لماش لقعلا لماك ًاكلم

 ب ًالذاب لئاذرلل ًابنتجم لئاضفلل ًابحم ريبدتلا بئاص يآَّرلا بقاث ةمهلا ديعب ةبيهلا
 دوج ال نأك ىّتح مزحلا نكامأ ب ًاعنام هدعب ءاخس ال ناک ىّتح ءاطعلا نطاوم

 .هتدارإ ىلع يرجت رومألا ّنأك امهل ليثم ال قيفوتو ظح هلك كلذ فعسي دنع

 ؛دلب لك نم ءاملعلا هدصقق «بدألاو معلا لاجر رابك طحم هرصق ناكو

 وبأ هخيش هل امهفَّنص ناذللا وحلا 2 ةلمكتلاو حاضيإلا اباتك اهنم بتكلا هل اوفّنصو

 هحدمو ؛يباصلا هل هفنص يذلا هيوب ينب رابخأ ف يجاّتلا باتكو «يسرافلا يلع

 ./ًارعاش هسفن وه ناكو ؛دئاصقلا ررغب يبنتملا

 ةلودلا دضع ىلع ةريثكلا دمحلا تافص غابسإب خيراتلا تاحفص تألتما دقو

 ةيسايسلا نسح نم هب رهتشا امم مغرلا ىلع» : :هيف لاقي نأ نم عنمي مل اذه ّنأ الإ

 ديمعلا نب حتفلا ايأ بقاع دقو «"هنمأ نمب ردغلاو ءامّدلا كفسو ةوسقلاب يمر

 .ةليفلا مامأ رخآ أريزو حرطو ؛'"!باقع رش هيبأ ريزو

 ةنس نوعيرأو عبس رمعلا نم هلو .ه۳۷۲ ةنس لاوش 4 ةلودلا دضع يوت

 اهيف دبتسا ةنس فصنو نينس سمخ دادغب ىلع هتيالو تناكو ءًارهش رشع دحأو

 )١( «نايعألا تايفو ٥٤/٤ .

 ۲۷٤/۲ زتم مدآ «ةيمالسإلا ةراضحلا (۲)

.A1/ cù. ¢ (۳) 

 . ١١١/۳ ؛يسايسلا مالسإلا خيرات (4)

 . ٥٤/٤ :نايعألا تايفو (6)

 )١( يسايسلا مالسإلا خيرات ۳/٠٠٤١ .

 ) )۷ءةيمالسإلا ةراضحلا 191/5



 عجشو لدعلا رشنو هناطلس ّدطوو «جراخلاو لخاّدلا  هئادعأ رش ّنمأو ,ةطلسلاب
 .ةرامعلاب ينعو ءاملعلا

 ءارمألا هعياب يذلا [7177-777] راجيلاك وبأ هنبا هفلخ ةلودلا دضع تام الو

 اذه ىلوتساف ةلودلا فرش ربكألا هيخأ عم مصتخا هنكلو ء'ةلودلا ماصمص هوبقلو

 ةنس اهعالق ىدحإ 4 لقتعاو .سراف ىلإ ةلودلا ماصمص لسرأو «مكحلا ىلع
 ."!ًارهش رشع دحأو نينس ثالث قارعلا مكح ّْنأ دعب ه1

 هاقلتو ءدادغب مدق مث ,[؟571-74] قارعلاب ةلودلا فرشل ةرامإلا تّرقتسا

 عفرو «سانلا نيب لدعلا قيقحت ىلع ةلودلا فرش لمع دقو «هاشنهاش هبقلو .عئاطلا

 ءهيدي ىلع رومألا تمظتناو «تاياعسلا قرط مذو ءاهبايسأ عطقو ؛تارداصملا رمأ

 2 سراف دالب نم تالفلا لقن بترف .ةرذعتم تاوقألاو ةديازتم راعسألا دجوو

 .“دلب لك نم اهلمح 4 ّدجو .رحبلا

 نكلو ءامهنيب لاتقلا ثدحو ءةلودلا رخف هّمعو ةلودلا فرش نيب ةسفانملا تبد

 زواجتي الو ءرهشأ ةينامثو نيتنس دادغب مكح نأ دعب ه71/4 ةنس تام ةلودلا فرش

 ةلودلا ءاهب رصن يبأ هيخأ ىلإ هتافو لبف دهع دق ناكو .هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا
 .قارعلاب هيوب ينب ةرامإ لبح بارطضال ءددرت دعب كلذ لبق يذلا

 ةلودلا ءاهب هبقلو :عئاطلا هيلع علخو ,[57/4-7-1] ةرامإلا ةلودلا ءاهب ملست

 ةلودلا فرش هيخأ نبا ىلع ضبقلا نم ءاهدلا نم هيتوأ امب نكمتو ءةّلملا ءايضو

 يرلا بحاص همع ةلودلا رخف نسحلا ابأ نأ الإ ءقارعلاب وجلا هل وفصيل هلتقو
 .ةلودلا فرش توم دعب قارعلا دالب ىلع ءاليتسالا 4 عمط ناهفصأو نادمهو
 عمطي ناك يذلا دابع نب بحاصلا هريزو ةسايسلا هذه قيقحت ىلع هعجشو

 رصنلاب ىهتنا يذلا مادصلا ىلإ رمألا لصوو .دادغب 4 ةرازولا تسد ىلع سولجلاب
 .ةلودلا ءاهبل

 )١( «يسايسلا مالسإلا خيرات "/ ٠١ .

 )( نام #/1١16.

 ) )۳ن. /1.

  (0ن. م 1۱4/۳.



 يضفت تناك عقاوم ةدع 4ب هيخأ عم مدطصاو .هلقتعم نم ةلودلا ماصمص رف

 ةنس ةلودلا ماصمص لتق ىَّتح نيوخألا نيب عارصلا يقبو ءًامئاد ضقني حلص ىلإ

 ءدنجلا هيلع بغشف .ةلودلا ءاهب دنع لاومألا تّلق .هّمع ءانبأ عم مادص ي ه۸

 دعب ه١ ةنس هعلخب ماقف هيلع ضبقلا هل نسحو ةفيلخلا لاومأب هريزو هعمطأف

 نأ ىلإ ًامركم لظو «مايآ ةسمخو رهشأ ةينامثو ةنس ةرشع عبس ةفالخلا  يقب نأ

 .هعلخ نم ةنس ةرشع ينثأ دعب ه797 ةنس تام

 2 يقبو هه١14 ةنس ردتقملا قاحسا نب دمحأ هللاب رداقلا ةفالخلاب عيوب

 اذه هب فصو امم مغرلا ىلعو :.[741-177] ًاماع نيعبرأو دحاو نم رثكأ ةفالخلا

 ةنسح تافصب عتمتي ناك دقف .ًارابدإ دادزي ناك ةلودلا لاح نأو فغض نم ةفيلخلا

 ("!ساّيعلا ينب بهارب بقل ىح

 ةلودلا ماصمص اولتق دق اوناكو رايتخب ءانبأ نم صلختلا ةلودلا ءاهب لواح

 .مليدلا ةلامتساو هتبراحم ىلع اولوعو «سراف ىلع اولوتساو

 نم نوبرهي هّصاوخ ناك ىّتح ءامدلل ًاكاتس ًاموشغ ًامولظ ةلودلا ءاهب ناكو

 هيوب ينب كولم 2 نكي ملو ؛هيوب ينب نم دحأ هعمجي مل ام لاومألا نم عمجو .هيرق

 بدألل بحم نطف ريزوب ةلودلا ءاهب قفو دقو ." يدرب يرغت نبا لوقي امك هنم ملظأ

 اهيف لعجو ءدادغب 2ب ةسردم “ه۲ ةنس ىنتبا يذلا ريشدرأ نب روباس همسإا

 .دادغبب ناك امدنع يرعملا دّدرتي ناك اهيلإو ء* !باتك فالآ ةرشع نم بتكلل ةنازخ

 نأ دعب ه7٠4 ةنس ةرخآلا ىدامج رهش نم سماخلا ےب ةلودلا ءاهب يفوت

 .هرمع نم نيعيرألاو ةيناثلا  ناكو ؛مايأو رهشأ ةعستو ةنس نيرشعو ًاعبرأ مكح

 .ةفوكلاب نفدو

 ه٤ 47 ةنس ىّتح ةلودلا ءاهب ةافو دعب دادفب مكح 4 نويهيوبلا ٌرمتساو

 . ٠١١ /۳ ؛يسايسلا ملسإلا خيرات (۱)

 . ۳/۳ ن.م )۲)

 . ۲۳٢ /4 « يدرب يرغت نبا ؛ ةرهازلا موجنلا (۳)

 . 4/5 «ءافلخلا خيرات )4(

 .الا /4 ‹ خيراتلا يف لماكلاو cA م )0(

۳۹ - 



 ورسخ رصن وبأ وه مهكولم رخآ ناكو ءًاضعب مهضعب لتقيو ؛مكحلا ىلع نونحاطتي
 يهيوبلا كلملل ناكو ؛[١٤٤-١٤٤] ميحرلا كلملاب بقل يذلا راجيلاك يبأ نب زوريف نب

 ةنس تتامو مئاقلا ةفيلخلا نم امهادحإ تجوزت ناتخأ مهنيب نم نوريثك ةوخإ اذه
 .كبلرغط نم ىرخألا تجوزتو ه٠

 ًازكرم سرافو قارعلا ندم تحبصأ ثيحب هتوخإو رصن يبأ نيب عازنلا دتشا

 ةفيلخلا عاطتسا ثيحب ؛هيوب ينب فعض لماوع مهأ نم كلذ ناكو «عازنلا اذهل ًامئاد

 ,"!نييمطافلل يريساسبلا ثراحلا يبأ ليم ةّصق نم ذختي نآ [117- ء۲٠] مئاقلا

 كبلرغط ىلإ لسرأف .نييهيوبلا نم صلختلل ةميرذ هيوب ينب داوق دحأ وهو
 داعبإو مئاقلا ةفيلخلل هعايصنا ميحرلا كلملا عفني ملو ءدادغب ىلإ هوعدي يقوجلسلا

 كبل رفط لوخد عم اهلصو دادغب ىلإ ميحرلا كلا صخش امدنعو «يريساسبلا
 .ه411 ةنس ناضمر رخآ #2 دعس يبأ زعألا هريزوو ميحرلا كلملا ىلع ضبقو

 توطنا يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا يضقني َّنأ لبقو اذكهو
 نم يناثلا فصنلاو ًابيرقت د هلماكب عبارلا نرقلا ماد يذلا يهيوبلا رصعلا ةحفص

 .تارظانملاو لدجلا هيف جارو .ةفاقتلاو نفلا ةرصانمب هلاجر رهتشاو ءسماخلا نرقلا
 نيب يماّدلا عارصلا حرسم ناكو ءافصلا ناوخإك ةيركفلا سرادملا هيف ترهظو
 .ًامئاد دحاولا تيبلا دارفأ نيبو ًانايحأ مهموصخو نييهيوبلا

 ال

 ىلإ يرجهلا عيارلا نرقلا 4 فارطألا ةيمارتملا ةيمالسإلا ةكلمملا تلوحت

 كلذ ب ىواست دقو ؛ةطلسلا 4ب ةبغر مهنيب اميف نونحاطتي ماّكح اهألوتي .تاعطاقم

 نويومألاف ءىرخأ ىلإ ةدحاو نم فلتخت ةلقتسملا لوّدلا هذه َّنأ الإ ,قرشملاو برغملا

 ةظفاحملاب اوفتكا )ه57١ ةنس ةيّسابعلا ةلودلا مايق نم سلدنألاب اورثأتسا نيذلا

 )١( ؛نايعألا تايفو ۱۹۲/۱ .

 : يه «روصع ةعيرأ ىلإ ةيسابعلا ةلودلا خيرات ميسقت ىلع نوخرؤملا حلطصا (۲)

 م441/-0٠1/6 = [ه117 ۔ ۱۳۲| يسرافلا ذوفنلا رود وأ : لوألا يسابعلا رصعلا

 م۹ ۸٤۷-٤0 = [هالال ؟ ۲۳۲| يكرتلا ذوفنلا رود وأ يناثلا يسابعلا رصعلا

 .ما50-454١ =[ه٤ 1/-17 4] يهيوبلا ذوفنلا رود وأ ثلاثلا يسابعلا رصعلا

 . م ٠١۵۵-۱۲١۸ =[ه ٤٤۷-٠٥ ]يكرتلا يقوجلسلا ذوفنلا رود وأ عبارلا يسابعلا رصعلا

 س س



 ةرامإلا نوّلوتي ةيومألا ةرسألا دارفأ يقبو .ةيئاتلا ةقطنملا هذه ىلع مهتدايس ىلع
 ةّيومأ ةفالخ مايق اونلعأ فعّضلا نم هتغلب ام دادغب 2ب ٌةفالخلا تغلب اذإ ىَّنح اهيف
 () م1197 ةنس نم ءادتبا نييومألا ءافلخلل اهيف بطخُي سلدنألا ج

 تذخأ دقف ه1797 ةنس برفغملا 2 تماق يتلا ةيتفلا ةيمطافلا ةلودلا اًمأو

 ٌةيلاوم تيقب يتلا ةتبس ةنيدم الإ هّلك برغملا تمض نأ دعب قرشملا وحن عّسوتلاب

 اذإ ىتح ةه وتلا اهتالواحم ب ةيمطافلا ةلودلا ترمتساو «سلدنألا 2 نيّيومألل
 هلل نيدل زعملا شويج دئاق يلقّصلا رهوج لخد ه50/ ةنس يديشخإلا روفاك تام

 ةينارمعلا تامزلتسملا لكب اهأّيهو .ةرهاقلا ةنيدم ىنتباو ءاهحتفو صم يمطافلا
 راوجب سّسأ يذلا ّيمطافلا هللا نيدل زعملا يمطافلا ةفيلخلا لابقتسال ةزهاج نوكتل

 .يىدهملاب بّقلتو .هتمصاع اهلعجو .ةّيدهملا ةنيدم ناوريقلا

 هفلخ ه5774 ةنس يو .مئاقلا هنبا هفلخ ه1177 ةنس هللا ديبع يفوت امدنعو

 يمطافلا شرعلا ىلتعا ه١ ةنس كوت انو .يئاهن جراوخلا ةروذ عش يذلا روحنا

 حتف يذلا يلقصلا رهوج ةدايقب اشيج ملا زهج يديشخإلا روفاك توم دعيو

 ا نخأو .ةرهاقلا ةنيدم سسأو .ًايئاهن نيّيساّبعلل ةبطخلا عطقو .ه"08 ةنس رصم

 مضو ةفالخلا رصق طتخاو ماوعأ ةثالث هؤانب قرغتسا يذلا رهزألا عماجلا ءانب

 .نيمرحلا يبو امهيف زعملل بطُخو .ه۸١۳ ةنس رصم ىلإ ماشلا

 نأ ىلإ ًاموي نيرشعو نينس عيرأ ماشلاو رصم ريبدتب ًالقتسم رهوج لظو

 ةدلب قبت ملو .ةيمطافلا ةلودلل يقيقحلا سسؤؤملا دعي وهو ءه117 ةنس زعملا لصو

 :روصع ةثالث ىلإ سلدنألا يف يمالسإلا مكحلا مسقي )١(

 قشمدب ةيومألا ةفالخلل ةعبات ةيبرع ةيالو سلدنألا تناك ثيح [41-178]ةالولا رصع . ١

 : نيترتف ىلإ مسقنيو ؛ةلقتسملا ةيومألا ةلودلا رصع . ؟

 .[ه154-117] ةرامإلا رصع .أ

 . [ه1515-8171] ةفالخلارصع . ب

 مكحلاو ]17١5-700[ ةفالخلا ةرتف يف رصانلا نمحرلادبع رصع شياع دق ينج نبا نوكيو

 «[177-591] رصنتسملا مكحلا ني ديؤملا يناثلا ماشهو ء[176-٠77] هنبا رصنتسملا

 . ًاماع هدعب شاعو

 ١م -



 ةتيس ادع ام اهيف هل بطُخو هتوعد هيف تميقأو الإ يسلطألا طيحملا ىلإ ماشلا ل

 .انركذ امك ةبطرق باحصأل نيدت تيقب ىتلا

 ةامحو صمحو ماشلا ةيقب هل تحتفو ءرازن هنبا هفلخو هه170 ةنس زعملا كوت

 .سلك نب بوقعي هئارزو رهشأ نمو نميلاو لصوملاب هل بطخو .بلحو رزيشو

 هرمع نم ةرشع ةيداحلا 2 ناكو «مكاحلا هنبا هفلخو ءه587 , رازن يفوت

 نأ ىلإ رمألا ىدأو .ضقانتلا ةديدش تافرصتب موقي ناكف ٠ يوس نكي ملو
 ه1 ةنس ىتح رمتسا ىذلا هأ١١ ةنس رهاظلا هنبا 4ه :ه١41 ةنس لتق

 ةبطخلا عطقب دادغب شيل يريساسبلا موقي ه١۵٤ ةنس 2و .نييسابعلل بطخيو

 .هلتق يقوجلسلا كبلرغط نكلو ءرصنتسملل بطخيو نييسابعلل

 دئاق ىلامجلا ردب نكلو رازن ربكألا هنبال دهعف ءه441/ ةنس رصنتسملا كوت

 .ه071 ةنس تطقس ىتح خسفتلا 2 ةيمطافلا ةلودلا ترمتساو ٌةفيلخ رمآلا

 نويومألا فرصنا امنيبف ءًادحاو ةيمطافلاو ةيومألا نيتفالخلا لاح نكي مل

 دالبلا ىلع ءاليتسالا ىلع نويمطافلا لمع سلدنألا #2 مهشرع ىلع ةظفاحملا ىلإ

 .ةريثك لكاشمب اذه مهعورشم مدطصاو ةيمالسإلا

 ءالو ىلع تيقب دقف يثارو ماظن تاذ ةلقتسم تارامإ تلكش يتلا لودلا ةيقب امأ

 .ىرخأ ىلإ ةدحاو نم ةفالخلا عم اهتقالع ةعيبط فلتخت تناكو ؛يسابعلا ةفيلخلل يلكش

 2 نييسابعلا ءوجل ىلإ ةفالخلا مسج نع ةلقتسملا لودلا ءوشن 2ب ببسلا دوعي

 لمحي لماعلا ناك ذإ بئارضلا ةيابج  مازتلالا وأ نامضلا ةقيرط ىلإ مهفعض رود

 قرطلا ىَّششب بئارّضلا ةيابج ىّلوتي وهو ؛دادغب #4 لاملا تيب ىلإ ًاررقم ًاغلبم ةنس لك

 ماظنلا اذهو ءةيصخشلا ةدئافلاب هيلع دوعي لاملا نم غلبم ربكأ عمج ىلإ يدؤت يتلا

 .رخآ ىلإ نيح نم ةلودلا مسج نع تايالولا لاصفنا يه ةيمتح ةجيتن ىلإ ىدأ
 ةماملإب اهل ٌضّرعتنس تاليودلا هذه نم ديدعلا مايق عبارلا نرقلا دهش دقو

 :يهو ةعيرس



 .[171-185] ةينماسلا ةلودلا

 .[۲۹۲-۳۹۳] ةينادمحلا ةلودلا

 .[هء١٤-١۲٠] ةيهيوبلا ةلودلا

 .[؟777-108] ةيديشخالا ةلودلا

 .[1517-470] ناتسربطو ناجرج 4 ةيرايزلا ةلودلا

 .[537-087] ةيونزغلا ةلودلا

 :[171-584] ةيناماسلا ةلودلا -

 ةلودلا تسسأت دقو ءدجملا 2 ةقيرع ةيسراف ةرسأ ىلإ نويناماسلا بستني

 نب رصن ةيلوتب هديلقت دمتعملا ةفيلخلا ردصأ امدنع ه١77 ماع ًالعف ةيناماّسلا

 ةمصاع ىراخب ةنيدم نم َدْخَّناَف ,رهنلا ءارو ام دالب عيمج ةيالو 2 يناماسلا دمحأ

 ام دالي ىلع هلبق نم ءاشي نم يلوي نأ رصت عاطتسا ثيحب ةوقلا نم تغلبو .اهل

 اضاخو هيلع بلقنا يذلا ه١17 ةنس ىراخب ىلع ليعامسا هاخأ ىَّنوف رهنلا ءارو

 .دحوألا نييناماسلا ميعز راصو .ليعامسا هيفرصتنا ًاعارص

 ىلع رصتناف ؟'!ةوقلا رهظمب ةيناماسلا ةئودلا ترهظ ليعامسا دهع 2

 امك ه١۲۸ ةنس هكلم ىلإ ناتسجسو ناسارخ 4 مهيضارأ مضو ."!نييرافصلا

 ."!يولعلا ديز نب دمحم اهيلاو نم ناتسربط ميلقإ ىلع ه7417 ةنس ىلوتسا

 2 ميقي مهشيج دئاق ناك ىراخب ے نوميقي اوناك امنیبف مهتلود ةعقر تعستاو

 وت '!.مهمركيو نيدلاو ملعلا لهأ بحي ًارّيخ دمحأ نب ليعامسا ناكو ,روباسين
 نب دمحأ رصن ابأ هنبا ىفتكملا ةفيلخلا رقأف ءه١۲۹ ةنس ىراخبب ليعامسا

 ةلودلا تلاز هيدي ىلعو هيلع علخو [؟١1١-596] هيبأ ةيالو ىلع ليعامسا

 .7 ١1 2511 ؛ةيسابعلا ةلودلا . ٠١١ /۳ ؛ يسايسلا مالسإلا خيرات )0(

 .[ه1054١-55] ةيرافصلا ةلودلا (۲)

 . ٠١١/١ ؛يسايسلا مالسإلا خيرات (۳)

 .دعبامو 101/١ مالسإلا رهظ «ن . م )٤)



 ةنس اذه رصن لتق دقو .ناتسجس ىلع ه150 ةنس نويناماسلا ىلوتساو ةيرافصلا

 (')  اهيف نفدو ىراخب ىلإ لمحف ه١
 .هرمع نم ةنماثلا 2ب ناكو ۳۳١| -۲۰۱] يتاثلا رصن ديعسلا هنبا هدعب ىلوت

 .ه511 ةنس ناتسربط يرايزلا جيوادرم عطتقا هنمو ؛هيبأ دالب ىلع ةفيلخلا هرقأو
 ىلع جرخ يذلا يلاك نب ناكام مزهف .هتهجاو يتلا درمتلا تالاح رصن عمق
 رايز نب ريكمشو نم يرلا هشويج تعزتناو ه۳۲۸ ةنس ناجرج 4 نييناماسلا
 دودح تفلبو روانيدو دنواهنو نادمهو مقو نيوزق ىلع ىلوتساف هتاراصتنا عباتو
 مها51 ةنس تام دقو القاع ًاميرك ًاميلح دمحأ نب رصن ديعسلا ناك .ناولح
 دقو ؛مايأ ةثالثو رهشو ةنس نيثالث مكح نأ دعب ةنس نوثالثو نامث رمعلا نم هلو
 يدهملا هللا ديبع لسار هنأ يزيرقملا ركذيو «يليعامسالا بهذملا هقانتعاب مهتا
 ().ةيحورلا هتاطلسب هل فرتعي

 اذه ےب ناطلسلاب بقل نم لوا وهو ؛هدعب ناطلسلا [؟1551-45] حون هنبا ىلوت
 لمس هنأ ىتح فنعو ةدش هيف ناكو ءرهنلا ءارو امو ناسارخ دالب مكحو رصعلا
 ,هيوب ينبو نييناماسلا نيب ٌعارّصلا أدب همايأ كو ؛هيلع اجرخ امدنع هيوخأ نويع
 ةميزه ىلإ امهنيب عازنلا ىضفأو ءهيوب نب ةلودلا نكر نم يرلا دادرتسا ىلع لمعو
 حون دالب نأ الإ .ه157 ةنس ناضمر #4 يرلا ىلع ىلوتساو ةركلا دواع مث .حون
 دنجلا بتاكو ءهيلع جاتحم نب يلع يبأ هدئاق جورخ ببسب ميسج رطخل تضرعت
 :نادمح نب ةلودلا رصان ىلإ مضنا دق ناكو ءحون مع ليعامسا نب دمحأ نب ميهاربا

 مث ؛ه1576 ةنس ىراخبو ورمو روباسين ىلع ميهاربا ىلوتساف ءامهنیب برحلا تماقو
 دالبو يرلا دادرتسا رصن عاطتساو .ىرخأ ةرم ميهاربا ىلع بّلغتو يلع وبأ داع
 .ه175 ةنس ةلودلا نكر نم لبجلا

 ىلع هيوب نب ةلودلا نكر مغري نأ رايز نب ريكمشو ةدعاسمب حون عاطتساو
 .رانيد فلأ اتئام اهرادقم هل ةيونس ةيزج عفد

 .نا.م )١(

 .8#/180 نام (5)

 .ن.م (9)

 ) )8ءن.م ١68 ولا١6.



 .ًاقيعض ناك .[؟١0-7415] كلملا دبع هنبا شرعلا يلوو .ه1 47 ةنس حون يوت

 ةعلخلاب عيطملا ةفيلخلا هل لسرأو ,[؟50-٠11] روصنم هوخأ هنم شرعلا ملتسا مث

 ىلع سالا درمتو ةيناماسلا ةلودلا لاصوأ و بدي فعضلا أدب هدهع ےو ؛ديلقتلاو

 تاهج 4 ةلودلا نكر نيبو هنيب بورحلا تماقو .هتالو ضعب هنع قشناو .هتالو ضعب
 جوزتو «ه١17 ةنس امهنيب حاصلا مت ىتح ًارمتسم عارصلا يقبو ءه107 ةنس يرلا

 2 مهروهظ ذنم نويهيوبلا ناك ''!.حلصلا باتك امهنيب بتكو ؛ةلودلا دضع ةنباب حوت
 ىلع اولوتساو ناريإ 4 مهيضارأ نم اريثك اوعطتقا دقو .نييناماسلا عم عارص ةلاح
 اهيف مهئاطلس لظو .نييناماسلا يديأ 2 تّلظ رهنلا ءارو امو ناسارخ نأ الإ نامرك
 نأ ىتح مهدالب عوبر 2 نمألاو لدعلا رشنب نوزاتمي اوناكو ءروصنم دهم ىتح ًايوق
 (") مهحدم ےب ضافأ لقوح نبا

 ناكو كمال يناثلا حوت مساقلا هتبا ه5 11 ةنس روصنم ةافو دعي ىلوت

 نسحلا وبأ هريزو هترامإ لهتسم 4 ةلودلا رمأب ماقو ؛هرمع نم ةرشع ةثلاثلا ےب
 ىلوتسا يذلا ةلودلا دضعو نييناماسلا نيب برحلا تبشن ها/١ ةنس كبو .يبتعلا

 .دالبلا هذه كب نييناماسلا بئان ريكمشو نب سوباق نم ناتسربطو ناجرج ىلع
 برحل ةنزغ بحاص نيكتكبسب روصنم نب حون ناعتسا ه4 ماع ےو

 حون داعتساو هيوب ينبب اونامتساف .ةاره  مهيلع رصتناو .هيلع نيرئاثلا ءارمألا

 ةلودلا فيس هبّقلو نيكتكبس نب دومحم ناسارخ شويج ىلعو اهيلع یّلوو روباسين
 دومحم ماقأو ةاره ىلإ نيكتكبسو ىراخب ىلإ حون داعو ءةلودلا رصان هابأو

 ءةنس نيرشعو ىدحإ ىلع تيرأ ىتح تلاط روصنم نب حون مايأ نأ 3 :روباسینب
 ءاسنلا لّخدتو هنس رغص ببسب ةيلهألا بورحلاو تاروثلاب ًائيلم هدهع ناك دقف

 هيوب ينب عمطو «ةطلسلاب مهراثئتساو فارطألا ءارمآ عمطو هدالب مكح 4ب ءارزولاو

 ا"! هسفن يناماسلا تيبلا دارفأ نيب ةسفانملا مايقو مهدالب كالتما 2 كارتألاو

 فلؤي نأ ھ۲۳۸۷ ةتس هابأ فلخ ىذلا حون نب روصنم ثراحلا وبأ لواح

 ھ۲۸۲ ةئس یراخب ىلع ىلوتسا يذلا ىكرتلا ناخارغيب فورعملا كيلأ نكلو ؛بولقلا

 )١( ريثألا نبا ۸/۲۲٣ .

 ؛ تارامإلاو لودلا رصع ؛ فيض يقوش (؟) ٥/٤۸۳ .

 ) )۳؛يسايسلا مالسإلا خيرات ۳/٠١١ .

 س و



 نيب عازنلا أدب ه۳۸۸ ةنس و .دنقرمس ىلع ىلوتساف حون توم ةصرف زهتنا
 دعب هينيع لمسو ؛روصنم ىلع ضبتقلاب رمألا ىهتناو «نيكتكبس نب دومحمو روصنم

 ىلوتسا هدهع 4و «حون نب كلملا دبع ريغصلا هوخأ هدعب ىلوتو ءرهشأ ةعبسو ةنس
 ذوفن لازأو .ه145 ةنس ناسارخب هكلم ٌرقأو .ىراخبيو روباسين ىلع دومحم
 كرتلا ديب رهنلا ءارو ام دالب تعقوو .هّللاب رداقلا ةفيلخلل بطخو نييناماسلا

 ©۳۲۸۹ ةنس ناتسكرت تاناخ نييناخرقلا

 بسكو ةيسابعلا ةفالخلا ةعاطب كسمتلا ىلع ةيناماسلا ةلودلا تصرح دقل

 يدي ىلع اهدعب تهتنا ءًاماع نيعبسو ةئام ةلودلا هذه ترمعو اهاضرو اهتدوم

 .نييناخارقلاو نيبونزغلا

 :[۲۹۲-۳۹۳] ةينادمحلا ةلودلا -

 اهب ترم يتلا فعضلا ةلاحب طابترالا دشأ ةينادمحلا ةلودلا مايق طبتري

 يهو ءاهل ردق يتلا ةيبرعلا بلغت ةليبق ىلإ نوينادمحلا بستنيو ؛ةيسابعلا ةفالخلا
 هذه مكح ناك دقو ؛ةقطنملا هذه 4 ةيلعف ةدايسب عتمتت نأ ةريزجلاب ذوفنلا ةبحاص

 جراوخلل ةفاضإلابف رطخو سأب تاذ ىوق ةدع دوجو ببسب ًاريسعو ًاقاش ةقطنملا
 انه نوروشي اولظ نيذلا ةطمارقلاو مهطاشنل ًازكرم ةريزجلا اوذختا املاط نيذلا

 ةيبرعلا لئابقلا امهالوأ :ناتميظع ناتوق كانه ناك ةلودلا فيس مايأ ىتح كانهو
 كلسم برعلا عاضخإ ليبس  نوينادمحلا كلس دقو .ةيدركلا لئابقلا امهيناثو
 مهتلامتساو مهيلإ داركألا بذج ىلإ اوأجل امك «ىرخأ ةرات شطبلا و ةرات نيللا
 ىلع اورفوو ءةلوؤخلا ةطبارب مهعم اوطبترا كلذيو «مهورهاصف ةميلح ةسايسب
 .ةلعافلا ةوقلا هذه عم مادطصالا مهسفنأ

 ًاماه ًارود بعل يذلا يبلغتلا نودمح نب نادمح وه ةينادمحلا ةرسألا جو

 برق نيدرام ةعلق ىلع ىلوتساو .ه١٠٠ ةنس لصوملا اهتدهش يتلا ثداوحلا 4.

 ةفالخلا هب تناعتساف ءيسايسلا حومطلا هيبأ نع نيسحلا هنبا ثروو ءلصوملا

 ىلإ هفوقو ىدأ دقو ءةطمارقلا براحو ءيجراخلا نوراه مزهف .ةرم ريغ ةيسابعلا
 لها ٠1 ةنس هسبح كب تامو ءسيح نأ ىلإ ردتقملا ةفالخ ةمزأ 4ك زتعملا نيا بناج



 ابأ [744-110] يفتكملا ىَّلو نيح ينادمحلا مكحلا مايق ةيادب ه197 ةنس ربتعتو

 هآ0117 ةنس ىلإ ردتقملا دهع ب رمتساو .لصوملا ىلع نادمح نب هللا دبع ءاجيهلا

 ناكو .هيزحو سنؤم ىلإ زاحناو ءردتقملا علخل تربد يتلا ةرماؤملا 2 كرتشا ثيح

 ('!لتقلا هريصم

 ةريزجلا 4 ةرحاتتملا لئابقلا ىلع ةرطيسلا نوعيطتسي نيينادمحلا نأل ًارظنو

 ديب ام ءاجيهلا يبأ نب نسحلا ةفيلخلا ىلو دقف داركألا تاكرحتو جراوخلا تاروثو

 ه0/ ةنس تام نأ ىلإ لصوملا 2. هذوفنب ظفتحي نأ عاطتساو .ها14 ةنس هيبأ

 ةفيلخلا هبقلو ,ةعيير رايدو ركب رايد ءاجرأ عيمج ىلع هذوفن دمي نأ عاطتسا امك

 هاخأ بقل امك ءارمألا ةرمإ هدلقو ةلودلا رصان ه٠ ةنس نابعش رهش 4 يقتملا

 ةيسابعلا ةفالخلا عم ثادحألا مضخ 4 ةلودلا رصان كراشو ".ةلودلا فيس ًايلع

 ةفيلخلا ناعتساو . "ماع يلاوح دعب لصوملا ىلإ ةدوعلاو هبصنم كرتل رطضا هنأ الإ

 هينيع لمسو ةفيلخلا ىلع بلغت نوزوت نكلو «نوزوت ىلع ةلودلا رصانب ةرم ريغ

 ةرمإ دازريش نبا ىلوتو ها74 ةنس نوزوت تامو ھ۳۲۳۳ ةنس يفكتسملا ىلوو

 .هيلع اوبأ دنجلا نأ الإ ةلودلا رصان ىلإ ءارمألا ةرمإ لوحي نأ اذه دارأو ءءارمألا

 ذوفن نم دحلا مهتسايس نم ناك ه4 ةنس دادغب نويهيوبلا لخد امل

 رصان ةايح تناكو «دادغب ىلع ءاليتسالل ًاحضاو مهحومط ادب نيذلا نيينادمحلا

 ريغ حلصلا بلطل رطضاو .يهيوبلا ةلودلا زعم عم ريرملا عارصلا نم ةلسلس ةلودلا

 نمضو «بلح ىلع ىلوتسا دق ناك يذلا ةلودلا فيس هيخأ لخدتب هيلع لصحو .ةرم

 (*) ها 141 ةنس كلذو لاومألا نم هيخأ ىلع ام ءادأ هقتاع ىلع

ح ىلع ةلودلا رصان ىلع ترم يتلا ثادحألاو تاعارصلا ترثأ دقو
 هتلا

 تءاسف «هل بحلا ديدش ناكو ھ٣۳۵ ةنس ةلودلا فيس هيخأ توم اميسالو ةيسفنلا

 بقلملا هللا لضف بلغت وبأ هدلو هيلع ضبقف ؛هلاوحأ تريغتو «هلقع فعضو هقالخأ

 . ٠١۸ ةنس تام ىتح ًاسوبحم يقبو ءلصوملا ةنيدمب رفنضغلاب

 )١( ةرهازلا موجنلا ۲۲۳/۳ .
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 ,ةلودلا رصان ةافو دعب لصوملا  ةينادمحلا ةلودلا لاصوأ 2 بدي فعضلا ذخأ
 نييهيوبلا عم ةضقانتم تافلاحت 4ب اولخدو ءةلودلا رصان دالوأ نيب عارصلا دتشا
 ,ةلودلا دضع همع نبا دض ةلودلا زعم نب رايتخب ىلإ بلغت وبأ زاحناو مهتاعارصو
 TIAg TY يتنس نيب رضم رايد ىلع ةلودلا دضع ىلوتساو ءرايتخبب ةميزهلا تلحف

 دقو .نييهيوبلا دض يمطافلا هّللاب زيزعلا ةفيلخلاب ةناعتسالا نم بلغت وبأ دفتسي ملو
 ىلإ تدأ يتلا بابسألا سأر ىلع ةطلسلا مهعزاتتو ةلودلا رصان دالوأ ةملك فالتخا ناك
 .ةرسألا هذه دارفأ نيب نيردان ةفلألاو ُبحلا ناكو «مهتلود عايض

 رهاط يبأ دي ىلع ه175 ةنس اهيلي امو لصوملا اوداعتسا نيينادمحلا نأ عمو
 لصوملا ىلع نويليقعلا ىلوتسا ثيح ءلطي مل كلذ نأ الإ ةلودلا رصان نب ميهاربا
 (').يهيوبلا ةلودلا ءاهب دهع 2 كلذو ءرهاط وبأ لتقو ه1 ةنس

 نيينادمحلا دارفأ مظعأ  ةلودلا رصانل رفصألا خألا ةلودلا فيس امأو
 ٠+7 ةنس ةلودلا رصان هاخأ بقل موي ةلودلا فيسب يقتملا هبقل يذلا  ةريس مهلمجأو
 ءاليتسالا لواح دقف .كارتألاو نييديربلا عم هبورح 4 هيخأل نميألا دعاسلا ناك دقف
 اهيلع ىلوتسا يتلا دادغبب ءاقبلا عطتسي مل هنكلو ,ةفيلخلا هدعاسو راب ىلع

 نأ هترباثمو هتميزع ةوقب عاطتساو ه7” ةنس اهكلمو بلح رطش ةهجو مميف نوزوت
 هذوفن طسبو ؛نييديشخالا باسح ىلع ةرامإ اهيف ميقيو ءةيروس عاقب بلغأ عطتقي
 ءًالامش مورلا دودح ىلإ ًايونج قشمد نم هتطلس تدتماو .روغثلاو مصاوعلا ىلع
 ةضرف زهتناو .هتكلمم ةعقر عيسوت ليبس 4 نييديشخالا عم ةريرم تاعارص ضاخو
 مامأ دمصي مل هنأ الإ رصم وزغ لواحو قشمد لتحاف .ه؟7 4 ةنس ديشخالا ةافو
 .بلح اوّلتحاو ةلودلا فيس شيج مزهو ءروفاك ةدايقب ءاج يذلا يديشخالا شيجلا
 ذوفنلا نم ةلودلا فيس ناكو "!نيينادمحلا عم ًاحلص اودقعو اهولخأ مهنكلو
 .انفلسأ امك ةلودلا رصان هيخأ نأشب هطسوت لبق ةلودلا زعم نأ ثيحب مارتحالاو

 نيتوق عم عارص ةبلح 2 اهدوجو ةليط بلح ے4 ةينادمحلا ةلودلا تناك
 دض عارصلا ىلع ةلودلا فيس ىفضأ دقو «نويمطافلاو نويطنزيبلا امه نيتريطخ
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 مهدالب 2 لغوتو :.مهدض داهجلا بجاو هقتاع ىلع ذخأو .ًاديدج ًاحور مورلا
 تلقرعو ءةعارزلا تلطع اهنأ كلذ ىبلس هجو تاذ دودحلا بورح تناك دقلو ءًارارم

 ةيراجت ةقالعل ةذفان تناك اهنكلو .مهرايد نم مهتدرشو ناكسلاب تدوأو ةراجتلا

 .ءودهلا مايأ نيقيرفلا نيب ةيداصتقاو
 نأ مغر نيينادمحلا ةيادب ذنم نيينادمحلاو نييمطافلا نيب عارصلا ناك

 تناك ام ردقب ةيبهذم مايألا كلت تاموصخ نكت ملو ءيعيشلا بهذملا ناقنتعت نيتلودلا

 هجو 4 ةعيشلا نويهيوبلا فقوو .نويمطافلاو نوينادمحلا مصاخت دقف ؛ةيسايس
 .رصم 2 ةيعيشلا ةفالخلل اوعدي ملو يسابعلا ةفيلخلل نوينادمحلا اعدو .نيينادمحلا

 ىتح ةيركسعلا ةغبصلاب هتياهن ىتح هتيادب ذنم نيينادمحلا خيرات غبطصا
 مهتقوو ءارمألا دوهج لج تفزنتتسا ةيجراخلاو ةيلخادلا بورحلا نأ لوقلا نكمي
 اذه 2 2اقث عاعشإ زكرم ربكأ نيينادمحلا ةرضاح تناك دقف كلذ عمو ؛مهلامو

 ناقرتفي ال نيونص ةلودلا فيس دنع برحلاو رعشلا ناكو ءءارعش مهنم ناكو ؛نرقلا
 ركفلا لاجر عملأ نم ةبخن هباحرو هرصع  عمتجا ئتح بيدأو ملاع لكل هباب حتفو

 اوعدو ؛مهتاراصتناب اوَّنغت ؛نيينادمحلل ةياعد ًةليسو ءالؤه ناكو ,يبرعلا خيراتلا
 .مهترصن ىلإ سالا

 رطخلل ءةلودلا فيس رصع 4 ةصاخو «مهمكح ةليط نوينادمحلا ىدصتو
 ,ةيطنزيبلا كالمألا لخاد ًانايحأ اولغوتو ؛ةيبرعلا ةلودلا دودح ىلع يطنزيبلا

 مهبورح 2 قافنإلل ةريثكلا لاومألل نيينادمحلا ةجاحل أرظنو .«ميمصلا 2 اهوددهو

 ةريزجلا ے ةصاخبو .ةيساقو ةئيس ةيداصتقاو ةيلام ةسايس ىلإ اوأجل دقف
 اذحو «جارخلا ةيابج 2 ًاديدش ًابولسأ عبّتاو .يضارألا زعأ ةلودلا رصان كلتماف

 ام ةلودلا فيس علخ ديدحلل ١00 ةنس ةطمارقلا جاتحا امملو ءبلغت وبأ هنبا هوذح

 © مهيلإ هلسرأو ةقرلا 2 هنم باوبألا ىلع

 مهاياعرل اومدقي ملو .حالصإلا ىلإ فارصنالا نوينادمحلا عطتسي ملو
 ةريزجلا ىلإ نطقلا ةعارز اولخدأ دقف كلذ عمو ءةيداصتقاو ةيعامتجا تامدخ

 فصع دقف ؛ةرقتسم لصوملا 2 ةينادمحلا ةلودلا نكت ملو .بوبحلاب اونعو
 ةراضح رثكأو ًاتابثو ًارارقتسا رثكأ تناك دقف بلح  امأ ؛اهلالقتساب نويهيوبلا
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 اذ ناكو ءروفغثلاو ةيلامشلا ةيروس ىلع ةيلعف ةدايسب ةلودلا فيس عتمتو .ًامدقتو

 ا شمكنتو صلقتت تذخأ ةعساشلا ةرامإلا هذه نأ ريغ نييسابعلا عم ةيدو ةقالع

 ,مكحلاب ٌولؤل رثأتسا ه۳۹۲ ةنس ةلودلا ديعس كوت ام اذإ ىتح هئافلخ دهع

 مايأ ذنم ًايلمع تطقس دق تناك نإو .ًايرظن بلح ے4 ةينادمحلا ةلودلا تطقسو

 .ىرخأ ةرات نييمطافللو ةرات مورلل عضخ يذلا ةلودلا دعس

 مهنأ ثيح «ذيفنتلا ءارزوب هبشأ اوناك ًاباتكو ءارزو مهسفنأل نوينادمحلا ذختا

 .ةاضقلا مهيف امي ءارمألل أمات ًاعوضخ اوعضخ

 ؛نييبهذم ةاضف اوضرفي ملو ؛يبهذملا بصعتلا نع نيفزاع نوينادمحلا ناكو

 عمو .رخآ ىلع دحاول اورصتنا وأ بهاذملا ءانبأ نيب بغشلا اوراثأ نأ ثدحي ملو

 دهع و ءًايفنح ًايضاق بلح ىلع ةلودلا فيس نيع دقف ٌةّيمامإ ةعيش اوناك مهنأ
 بلح 4 ةعيشلا ددع دايدزال أرظن ةعيشلا نم ةاضقلا ضعب نختا ةلوّدلا دعس هنبا

 .هآ١0 ةثس دعب

 مايأ ةيمالسإلا ةلودلل ًارغصم ًاجذومن نيينادمحلا دنع مكحلا ماظن ناك

 تاطلسلا عيمج ىلع اوضبق ءارمألا نأل :ملاعملا ةحضاو نكت مل اهنكل .نييسابعلا

 ىلع ةدع رصانع نم نوكتي ينادمحلا شيجلا ناكو «,شيجلل مهتيانع اوهجوو :مهيديأب

 .مهريغو مليدلاو كرتلاو برعلا مهيف دجنف عبارلا نرقلا 4 ةيمالسإلا شويجلا رارغ

 فعض امدنع ةرخأتملا دوهعلا 2ب اميسالو .دنجلا نيب ةدئاس نكت مل ةعاطلا نكلو

 ةلودلا رصانو ةلودلا فيس مايأ ينادمحلا شيجلا ةاون اونوك نيذلا ناملفلاو ءءارمألا

 .اهطوقسو اهفعض لماوع نم اوناكو ءدعب اميف ةلودلا مسج 4 مده ةادأ اوحبصأ

 ًاثالث كلم نأ دعب نيقرافايم ىلإ لقنو ؛؟01 ةنس بلحب ةلودلا فيس كوت

 ًأديو < ء[05-181] فيرش يلاعملا وبأ ةلودلا دعس هنبا هدعب ىلوتو ؛ةنس نیرشعو

 ةنس سارف ايأ هلاخ لتقف دقف «بلحب ةينادمحلا ةلودلا مسج يب بدي فعضلا

 هباحصأ هنع فرصناو «بلح ىلع ىلوتساو هيبأ مالغ هيوغرّق هيلع راثو ۷

 ("!. اهب ماقأو ةامح دصقو ؛ماشلا ىلإ تارفلا ربعف
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 بطخو ۲۵۹ ةنس هيوغرق نيبو هنيب حلصلا متو ءصمح ىلإ ةلودلا دعس راس

 زعملا ةفيلخلل بطخو نييمطافلا رصانو .صمحب ءاقبلا رثآ هنكلو بلح ربانم ىلع هل

 . هللا نيدل

 ناعتساو «هناملغو ةلودلا دعس نيب بلح ةرامإ ىلع تاعزانملا ترمتسماو

 لمحو ءه ۲۸١ ةنس ةّلع رثإ هتفاو ةّينملا َّنأ الإ ةياهنلا 2 رصنلا زاحو ؛ةدع فارطأب

 مدطصاو |rar-ra1] لئاضفلا وبأ ةلودلا ديعس هنبا ىّنوتو "اهب نهدو ةقّرلا ىلإ

 ةياصولا هيلإ تلآ يذلا لول هيبأ مالغ رشب يلتباو نييمطافلا شويج عم هشيج

 رئاسو ةلودلا دعس يدلو لسرأو .ةينادمحلا ةلودلا كلمو ؛هتجوز لتقو هلتقف هيلع

 روصنم هنبا هفلخ ه۳۹۹ ةنس ؤلؤل تام امدنعو :ةرهاقلا ىلإ ينادمحلا تيبلا دارفأ

 ركذو نييمطافلا ناطلسب فرتعاو ؛ةلودلا ىضترم يمطافلا ةفيلخلا هبقل يذلا

 ةلودلا ةحفص تيوطو "بلح ىلع نويمطافلا ىلوتسا اذكهو ؛ةبطخلا 4 همسا

 كئلوآ ىلع راتسلا لدسأو ,ةفاقثلاو داهجلا 2 ةميظع ًاراثآ خيراّتلل ًةكرات ةينادمحلا

 .ءارمأو ًاكولم نادمح وتب ناك» ا! ةميتيلا بحاص يبلاعثلا مهيف لاق يذلا ءامظعلا

 .«ةحاجرلل مهلوقعو ةحامسلل مهيديأو ةحاصفال مهتنسلأو ةحابصال مههجوأ

 :[15-45:0] ةيرايزلا ةلودلا -

 لبجلا داوق دحأ [551-+17] يمليدلا رايز نب جيوادرم ةلودلا هذه سسؤم

 ءاول تحت اومظتنا نيذلا داوقلا نم ناك .دهعلا كلذل ناريإ لامش 2 اورهظ نيذلا

 ةرامإ هترسأل سسأو ءدالبلا كلمو ءهلتق مث ءنيوزق ريمأ يمليدلا هيوريش نب رافسأ

 ًايونج عسوتو .رزخلا رحب ىَّمسُي امك وأ نيوزق رحب يبونج ناجرجو ناتسربط

 دختاو «ناتسزوخو ناجيبرذأو ةينيمراو ناذمهو ناهفصأو يرلا كلمف ًايرغو

 ةلود لاطبإ ىلع لمع «ًايبوعش ناكو ؛ٌديدش رتع هيف ناكو هترامإل ةرضاح ناهفصأ

 )ا ھ۳۲۳ ةنس هناملغ ضعب هلتقو «مجعلا ةلود دجم ةذاعتساو برعلا

 .ن.م )١(
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 ك ناجرجو ناتسربط تيقب هتاكلتمم نم ريثك ىلع نويهدوبلا ىلوتسا امدنعو
 هفلخف تام ىتح [777-5031] ريكمشو هوخأ هفلخف .نييرايزلا جيوادرم ءافلخ دي
 هيلع نوريغي نويهيوبلا لظو و اراش أب ًابتاک ک ناكو ]101-6[ ريكمش نب سوماق هن هنبا

 هنبا رطضاو هتيشاح هتعلخف .ملظلا و ىدامت دقو .هتكلمم سا ثيح ھ۸

 ناورشونأ هنبا هفلخف رهجونم كوت «كلذب لوبقلا ىلع [غ7-14-51] رهجونم
 نكت مل نأك ةرامإلا ىلع يونزغلا دە نب دوعسم ىلوتسا هدعي نمو ,[غ 1-١

 .ًاروكذم ًائيش

 - نويديشخإلا ]٠٠۸-۳۲۳[:

 اولواحو ,ه193 ةننس برغملا | © ةيعيش ةلود مهسفنأل نويمطافلا سسأ
 يتلا تالواحملا رخآو اولشفو ءةرم ريغ عبارلا نرقلا ةيادب رصم ىلع ءاليتسالا
 يكرتلا يسابعلا دئاقلا ةدايقب نييسابعلا شويج تدص امدنع ھ۳۲۲ ةنس اهب اولشف
 لقتسيو رصم 2 همادقأ دطوي نأ راصتنالا اذهب عاطتسا يذلا جغط نب دمحم
 يذلا فج نب جغط نب دمحم وه [؟15777-08] ةيديشخإلا ةلودلا سسؤمف < ءاهمكحب
 2 ةناغرف ميلقإ كولم بقل وهو ه٣ ١۷ ةنس ديشخألاب يضارلا ةفيلخلا هبّقل
 ةريزجلاو ماشلا دالب هيلإ مضو رصم هالوو .هنم ردحنا يذلا رهنلا ءارو ام دالب
 ىّنوف «ماشلا ىلع ءاليتسالا ىلع لمع رصم 4ب هذوفن دطو نأ دعب .نيمرحلاو
 ىلع نوينادمحلا ىلوتسا امنيب ماشلا بونج ىلع قئار نب دمحم يسابعلا ةفيلخلا
 عم عارص 4 هتايح مظعم ديشخإلا ىضقو «بلح مهتمصاع تراصو :ماشلا لامش
 .لامشلا #4 ةلودلا فيسو بونجلا  قئار نبا ماشلا يبحاص

 دنع ئار نبا شيج عم نيسحلا هيخأ ةدايقب ديشخإلا شيج مدطصا دقو
 نب نيسحلا لتقمو نييديشخإلا ةميزه نع امهنيب مادصلا رفسأو ءةيربط ةريحب
 نع مجنو «محازم هدلو ةبحصب ديشخإلا ىلإ توبات  هلسرأ قئار نبا نكلو .جغط
 نوكت ۲۲۸ ماع نيفرطلا نيب حلص دقعو ديشخإلا تنب ةمطاف نم محازم جاوز كلذ
 قئار نبال ةلمرلا لامش ةيماشلا دالبلا هبجومب
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 ,ةصرفلا ديشخإلا زهتنا ه١ ةنس قئار نبا نوينادمحلا لتق امدنعو

 .ةينادمحلا ةلودلاب مدطصا ىتح ماشلا ىلع ىلوتساو

 بلح ىلع اهيف نوريخألا ىلوتسا ؛نييديشخإلاو نيينادمحلا نيب ٌبرح لصحو
 كلذ ب ببسلا نأ نوخرؤملا ىريو .هتماسم أبيح ةلودلا فيسل اهنع اولزانت مث
 اوموقيل نييطنزيبلل ةهجاوملا ةقطنملا ب نيينادمحلا ءاقب  ديشخإلا ةبغر ىلإ دوعي

 مل نسا هب تمّدقت دق ناك يذلا ديشخإلا نأ امك ةيماشلا روغثلا نع عافدلا ةمهمب

 دقو .نيينادمحلا هناريج عم ةموصخ هفلخيس نمل ًاكرات ايندلا رداغي نأ ے بغري

 .ها77 ةنس نيتلودلا نيب ةقالعلا تقثوتو .ديشخإلا ةنبا نم ةلودلا فيس جوزت

 ةفيلخلا ىقتلا امدنع كلذو ءرصم ىلإ ةفالخلا لقن ديشخإلا لواح دقو
 .ديشخإلا ضرع ضفر ةفيلخلا نأ الإ هتدجن ًابلاط ه577 ةنس ةقرلا 4 يقتملا

 .لتف ثيح دادفب ىلإ داعو
 ؛ًاريغص ناك يذلا روجونأ مساقلا وبأ هنبا هفلخو .ه؟5غ ةنس ديشخإلا كوت

 ًاماع ۲۲ رمألا َءيداب رصم روفاك مكحو .يديشخإلا روقاك هيلع يصولا ناكف
 ةنس تام يذلا يلعو 549 ةنس تام يذلا روجونأ ديشخألا يدلو ىلع يصوك

 نيتنس ةدمل ةيسابعلا ةفالخلا هب تفرتعا يمسر لاوك رصم كلذ دعب مكح مث ه0

 .رصم ىلإ نييمطافلا لوخد نود روفاك لاح .ه01 ةنس هتافوب تهتنا فصنو

 ءاهلك ضرألا ٌزعملا انالوم كلم دوسألا رجحلا لاز اذإ :مهتاعد دحأ لاق كلذلو

 .روفاك دوسألا رجحلاب نودصقيو

 بهاوم اذ روفاك ناك دقف روفاكب يبنتملا اهقصلأ يتلا ةروصلا نم مغرلا ىلعو
 ديج ًايكذ ًانطف ةسايسلاب ًاريبخ روفاك ناك» :يدرب يرغت نبا لوقي ءةيلاع ةيسايس
 و هيلا هليم رهظيو برغملا بحاص يمطافلا هللا نيدل زعملا يداهُي ناك لقعلا
 )ي الۆهو ءالؤه عدخيو يراديو «سابعلا ينبل ةعاطلاب نغذي هسفن تفولا

 عم بورح 2 شويجلا داقو تاراصتنالا زرحأ ًاعراب ًايركسع ًادئاق روفاک ناكو

 .158م/5؛ن.م )1(

(Y)نسحاهضرع يتلا ةيبلسلا تافصلا عم نراقو 1/6 ؛ يدرب يرغت نبا ؛ةرهازلا موجنلا  

 .امهدعبامو ٤و ۳ ؛ يسايسلا مالسإلا خيرات ؛ نسح میهاربا

 مل عم س



 هطالب راز :ءاملعلاو ملعلا بحي ناكو ءًاعاجش ًاميرك روفاك ناك .مهريغو نيينادمحلا
 2 مكحلا ماظن ناكو ءةروهشم هعم هصصقو يبنتملاك ءارعشلا لوحف نم ريبك ددع

 .هل ًاقيدص ناكو .هاثرو يبنتملا هحدم يذلا يمورلا كتاف لثم ءةالولل ًايعاطقا رصم

 ديفح دمحأ سراوفلا ابأ طالبلا لاجر بّصن ه107 ةنس روفاك توم دعب
 .دنجلا بغش رثكو ةلودلا تيرطضاف .هرمع نم ةرشع ةيداحلا 4 ًايبص ناكو .ديشخإلا
 اهلافشنا ببسي رصم ىلإ دادمإ لاسرإ نع ةزجاع ةيسابعلا ةفالخلا تناك امنيبو
 يمطافلا شيجلا جرخ ھ۳۵۲ ةنس ماشلا ىلإ اومدقت نيذلا ةطمارقلاو نيينادمحلاب

 .'رصم نييمطافلا مكح أدب ثيح ۳١۸ ةنس ناوريقلا ةنيدم نم يليقصلا رهوج ةدايقب

 ] ] ةيونزغلا هلو :[ 1-0459 ةيونزغلا ةلودلا -

 ةيلكشلا ةعاطلاب تنادو .نرقلا اذه اهدهش يتلا ةلقتسملا لودلا رخآو

 فصنلا 4 نييناماسلا كلم اهيلإ لآ يتلا ةيونزغلا ةلودلا يه ةيسابعلا ةفالخلل

 ىلع اهناطلس دتماو اهدعاس يوقو ترشتناو تعسوت مث «عبارلا نرقلا نم يناثلا

 .ًابيرقت سماخلا نرقلا ةليط ترمعو .ضرألا نم ةريبك تاحاسم

 .نييناماسلا دنع ةيماس ةلزنم مهل تناك نيذلا كارتألا يلاوملا نم نيكتبلأ ناك

 يناماسلا حون نب كلملا دبع نيع دقو .ةلودلا 2 ةيلاعلا بصانملا مهيلإ اودنسأف

 ةاره ةنيدم ىلع ًالماع ٠١١ ةنس هنيع مث .هطالب 2 ًابجاح نيكتبلأ [500-1745]

 لبق نم اهيلي هوبأ ناك يتلا «ةنزغ» ةنيدم ىلإ داعف .هالوم ةافو دعب اهنع يصقأو
 ًاروصنم ءيواني نأ عاطتساو ء۲١٠٠ ةنس هتافو دعب اهمكح 2ب هّلحم ّلحو ؛نييناماسلا

 دالبلا ةعقر عيسوت نم نكمتي نأ نود ةنس دعب تام هنكلو ء[560-515] حون نب لوألا

 قحسال ناكو ءنييونزغلا ذوفن دم نم قاحسا هنبا نكمتي مل امك ءاهيلع رطيس يتلا
 برضق .هدعب نم امهلوأ ىلإ ةطلسلا تلآ دقو ,نيكتكُبسسو نكتاكلب امه ناكولمم
 وهو .ءقاحسإ ةنبأ نم جوزت يذلا نيكتكبس ربتعي .501 ةنزغ 4 همساب ذوفنلا

 نيكتبلأ دنج هالو ذإ .ةيونزغلا ةلودلل يقيقحلا سسؤملا ]۲١١-۳۸۷[ يكرت كولمم

 ةلود سسأ ثيح قرشملا # هناطلس مف هيف ةريسلا نسح ناكف مهيلع

 )١( ؛يسايسلا مالسإلا خيرات 7414/9

  (۲)ن. م 7/۳



 ناتسجس ةقطنمب ناتسناففأ 4# تسب ةنيدم ىلع ىلوتساو رواشب اهترضاح

 لعجو «سراف ىلع ىلوتساو «يتسبلا حتفلا ابأ دلا بتاكلا منغ اميف منغو ؛ةميدقلا
 ةنس يناماسلا روصنم نب يناثلا حون اهيلع هالو ثيح هل ىرخأ ةرضاح ناسارخ نم

 «باجنبلا كلم برحل نيتلمح درجو اهعالق نم ريثك ىلع ىلوتساو دنهلا ازغو ٤

 .نييناماسلل ةدايسلاب فرتعي ّلظو ءلباك ميلقإ ىلع ىلوتساو .ةعاطلا ىلع همغرأو

 روصنم نب حون هب ناعتساو «مهنم ًاذوفن رثكأ راص هنأ مغر مهمساب بورحلا نشو

 ؛ةاره ةقطنمب يهيوبلا ةلودلا نكر نب ةلودلا رخف مهنمو هموصخ ىلع ۲۸١ ةنس

 روباسين ةدوعبو :روباسين ىلإ همصخ عبتت يذلا نيكتكبس راصتناب برحلا تهتناو

 هيقلو «ناسارخ شويج ىلعو اهيلع نيكتكبس نب دومحم حون ىّلو نييناماسلا ىلإ
 °. ةلودلا رصان هابأو ةلودلا فيس

 ساسأ اهيف عضو ةنس نيرشع مكح نأ دعب ه۳۸۷ ةنس 4 نيكتكبس تام

 يأرلا فيعض ناكو «هتوم لبق ليعامسا هدلول دهعو ءةيونزغلا ةيروطاربمإلا

 رهاظب نيفرطلا شويج تقتلاو ءدومحم هيخأ نيبو هنيب ماصخلا بدف .ريبدتلاو

 دعب ليعامسا ىلع ضبقو نبيونزغلا كلم كلذب رقتساو دومحم هيلع رصتناف ؛ةنزغ

 .رهشأ ةعبس ةدم مكح نأ

 ركف اذ ناكو ؛نييونزغلا ءارمأ رهشأ [5417-471] يونزغلا دومحم ربتعي

 ْ .مهركفو ةلزتعملاب لنو ,ىرخآلا بهاذملا ّدهطضاف ؛ظفاحم

 ةنس اهكلتماو روباسين دصقو ؛نييناماسلا كلم ثري نأ حمطي دومحم ناك

 ًازكرم روباسين ذختاو اهشويج ىلع ًارصن هاخأ نيعو «ناسارخ هل تفصو ه۹

 ام دالب نمو يونزغلا دومحم دي ىلع ناسارخ نم ةيناماسلا ةلودلا تلاز كلذبو هل

 ناطلسلا بقلب نييونزغلا نم بقلت نم لوأ دومحم ناكو :ناخارغب دي ىلع رهنلا ءارو

 .ريمألاب بقلي ناك نأ دعب

 بطخو ءرداقلا يسابعلا ةفيلخلل ةيحورلا ةطلسلاب ًالماك ًافارتعا دومحم فرتعاو

 دم .ةكسلا ىلع باقلألا هذه ترهظو ؛ةلملا نيمأو ةلودلا نیمی هبقلو هيلع علخف .هل

 وأ جركلاو مزراوخو ۲۹۲ ةنس ناتسجس ىلع ىلوتساف هكالمأ ةعقر عسوو هذوفن دومحم

 . 111/7 ؛يسايسلا مالسإلا خيرات ؛۸/۹ ريثألا نبال لماكلا 0(

 .دعب امو ۱۷١ /0 ؛نايعألا تايفو يف هرابخأ ر ظناو 1717/76 ؛يسايسلا مالسإلا خيرات )۲)

 هس عماد



 رمتسا «سرافو نامرك ىوس نييهيوبلل قبي ملو ؛ةيقرشلاو ىطسولا ناريإو رهنلا ءارو ام

 نأ ريثألا نبا ركذيو ,ه١47 ةنس هتافو ىتح هدالب ةعقر عيسوت 4 يونزفلا دومحم

 .نونفلاو بتكلا نم ريثك هل ؛ةفرعمو ملع هدنع ًانيد أريخ ًالقاع» ناك يونزفلا ًادومحم

 .«مهيلإ نسحبو مهيطعيو مهيلع ليقيو مهمركي ناكو دالبلا راطقأ نم ءاملعلا هدصقو

 . هيلع اهغابسإ 2 بهسأ ةديمح ىرخأ تافص ىلإ ةفاضإلاب

 رصتنا برح 42 دوعسم ربكألا هاخأو دمحم دهعلا يلو هادلو لخد هتوم دعب

 ىضقو ناتسربطو ناجرج حتفو eT] 71 ةلودلا بحاص حبصأو دوعسم اهيف

 مهتلود مج ًاديو ؛ةقجالسلا مامأ مهب قحلت مئازهلا تذخأو .ةيرايزلا ةلودلا ىلع

 هذه تيقبو ؛دنهلا رايد نم اهءارو امو ةنزغب نيفتكم ناريإ نم اوبحسناو لوفألاب
 دنهلا 4 مهلقاعم رخآ طوقسب ًايئاهن تهتنا ىتح حجرأتت ًاليوط ترمع يتلا ةلودلا

 °. يروفلا نيدلا باهش دي ىلع ه0587 ةنس كلذو روهال

 :ةيفاقثلا ةلاحلا -؟

 كلت ترشتناو "!ءاهجوأ يرجهلا عبارلا نرقلا 2 ةيمالسإلا ةفاقثلا تغلب

 رصع رصعلا اذه هيف ناك يذلا تقولا يفف ءباجعإلا ىلإ وعدي ًاراشتنا ةفاقثلا

 2ب ةفالخلل مسالاب اهضعب ْنيدي كانهو انه ةرثاتتملا تاليودلاو يسايسلا ككفتلا

 ناش ةفاقثلل ناك ءًامات ًالاصفنا ةفالخلا مسج نع رخآلا اهضعب ٌلصفنيو .دادغب

 ءارمألاو نيطالسلاو ءافلخلا عيجشت اهنم ةريثك رومأ كلذ 2 مهاس دقو .ًامامت رخآ

 2 رثأ ةيسابعلا ةفالخلا نع ةلقتسملا لودلا مايقل ناك دقو .بدألاو ملعلا لاجرل

 يتلا ةرضاحلا دادغب تناك امنيبف ؛ةفاقثلا تجارو ةيركفلا ةكرحلا تطشن ذإ ؛كلذ

 ةلود لكل راص ةيبدألاو ةيملعلا ةضهنلا 2 ربكألا بيصنلاب ًابيرقت اهدحو رثأتست
 ملعلا 4 غباونلا هدالب ىلإ بذجي نأ ىلع ةوق نم يتوأ ام لكب لمعي ريمأو ٌةمصاع
 حتفتل ًالاجم كلذ ناكف ؛ىرخألا مصاوعلا ءارمأ نم هريغ كلذ #4 سفانيو «بدألاو

 لك تراصو «ءارزولاو ءارمألا ءالؤهب لاصتالا مهل حيتأ نيذلا ءاملعلا نم ريثك بهاوم

 ءةلماعم نسحو ةيامحو تايطعأ نم مهل ئيهت امب رعشلاو ركفلا بابرأ بذتجت ةرامإ

 .اهدعيامو ١6١/4 لماكلا )١(

 . ۱۸۳/۳ ؛يسايسلا مالسإلا خيرات (؟)

 417/1١. ؛مالسإلا رهظ (۳)



 هنأ خيراتلا 4ب ثودحلا ريشكلا هنكلو .شهدملا داضتلا نمو» :ريشالب لوقي

 ةيطمرقلا تناك نيحو «لاوزلا 2ب ًاذخآ نييسابعلا ناطلس اهيف ناك يتلا ةظحللا

 ًأدج ةقلأتم ةينفلاو ةيركفلا ةيلاعفلا تناك ةروثلا ىلع ايندلا بعشلا تاقبط ضرحت

 نرقلا ماكح لبق نم متت تناك نفلاو بدألا ةيامح نأ» ريشالب ىريو .'*قرشلا 2

 .("!«سانلا نيعأ نم طوقسلا رذح عبارلا

 بارطضاو ةيسايسلا ةلاحلا داسف وه ةفاقثلا راهدزا ىلع دعاس اممو

 يذلا كرتعملا اذه نع ًاديعب ملعلل ًايلك فارصنالل ءاملعلا ضعبب عقد امم لاوحألا

 .ةعيفرلا ةيسايسلا بصانملاب نوبغارلا هيف سفانتي

 2 زاريشك ركفلل ةديدج زكارم ةدالو لعفلاب يرجهلا عبارلا نرقلا دهش دقو

 بذج ىلع نولمعي نفلاو بدألا ةامح نم ءارمألا ذخأو ماشلاب بلحو سراف دالب

 “فرش ةيضق كلذ 2 نوري ذإ «مهطالب ىلإ ءارعشلاو نينانفلا نم ةبخنلا

 2 نيينادمحلاو نييهيوبلاو نييرايزلاو نبيونزغلاو نيناماسسلا طالب راص اذكهو

 زكارم سلدنألا 2 نييومألاو ماشلاو رصم 2 نييمطافلاو نييديشخإلاو ,قرشلا

 خاقثلا لعافتلا اذه ىلع دعاس اممو ,ةفرعملاو ملعلا 4ب يرابتلل حراسمو ياقث عامشإ

 .دعبامو 11/١ ؛مالسالا رهظ ؛ريشالب «يبنتملا بيطلاوبأ )١(

 هصرحو يكرتلا دئاقلا مكجب عم ةفيرط ةصق ١/ ۹١ مالسإلا رهظ يفو «ن .م :ريشالب )۲)

 ناك دقف ءًاقيقد ًارايعم نكي مل اذه نكلو « ةيبرعلا فرعي ال هنأ مغر بادآلا ةياعر ىلع

 ءارعشو ءابدأ مهسفنأ مه اوناكو «بدألل نييقيقح ةاعر نامزلا كلذ ءارمأ نم ريثك

 هيف رفوتت مل نم نورزوتسي ال اوناك مهنأ بدألاب نييهيوبلا مامتها نسم غلبو «باتكو

 نأ ةغللا نم ةلودلا دضع نكمت نم غلبو ؛ ةيرادإلا ةردقملا بناج ىلإ ةيغالبلا ةردقملا

 باتك فيلأتل ذاتسألاب ادح ام يسرافلا يلع وبأ هذاتسأ هل هفلأ يذلا حاضيإلا باتك لّقتسا

 ديمعلا نبا ناكو ۸۸/١ بهذلا تارذش رظنا . هبيهتي يبنتملا ناكو « ةلمكتلا همسا رخآ

 . ٠١١ ؛حبصلا . يبتتلا هحدمي الأ فاخي

 ىلع بحاصلا ةمقن ببسو « يبنتملا مهحدمي نأ ىنمتي تي هريغو دابع نب بحاصلا ناكو

 نأ ديري [بحاصلا دصقي] يرلاب ًاميلُع َّنإ» : هباحصأل لاق ذإ «هحدم نع هعفرت يبنتلا

 . ٠١١ ؛حبصلا يف امك «كلذ ىلإ ليبس الو «هحدمأو هروزأ

 . ٣۱ص .ن.م (۳)



 ةفاقثلا نم تذختا رصعلا اذه #4 ترهظ يتلا ةيسايسلاو ةينيدلا قرفلا نم ًاريثك نأ

 ناكو ءةفوصتملاو :ةيليعامسالا ةاعدو ةلزتعملاك اهيرآمو اهفادهأ قيقحتل ٌةليسو ملعلاو

 اهب زيمتي يتلا ةيملعلا ةضهنلا هذه 2 ديعب رثأ مهموصخو ءالؤه نيب راد يذلا لدجلل
 يذلا فعضلاو ةفالخلا هتدهش يذلا يسايسلا كّكفتلا نم مغرلا ىلعف .رصعلا اذه

 سكعناف :نارمعلا ةرثكو ةورثلا دايدزا ىلإ ىدأ اهنع ةلقتسملا لودلا مايق نإف اهب ملأ
 .يراضح عاعشإ ٌزكارم تنوك يتلا تاسسؤملا دوجول ملعلا راهدزا ىلع كلذ

 ءاملعلل اوحاتأو :ةيوق ةضهن بدألاو ملعلاب اوضهن لاجر رصعلا اذهل حيتأ دقف

 مض لب .هكلم ىلإ قارعلا مض مث لبجلاو يَا هل ناكو «ةلودلا دضعك ٌةبصخ ٌةايح

 لهج مث .ًانايحأ زاريش و ًانيح يرلا  ميقي ناكو ءًاعيمج نييهيوبلا كلم هيلإ
 نم أوحن ةلودلا نكرل ًاريزو ديمعلا نبا ناكو !!,قارعلا حتف نأ دعب هتمصاع دادغب
 2 تامهاسم هلو «يرلا 2 هتماقإ تناكو .ه٠17 ةنس يوت ىتح ةنس نيثالثو نينثا

 هتفرعم قح رعشلا فرعي نم تيأر ام» :دابع نب بحاصلا هيف لاق ثيح رعشلا دقن
 ."!«ديمعلا نب لضفلا يبأ سيئرلا ذاتسألا ريغ هدقن قح هدقنيو

 نم هب فتحا :يبلاعثلا هنع لاق ءةغللا 4ب ًارَحبتم دابع نبا بحاصلا ناكو

 ءارعش ىلع مهددع يبرُي نم رعشلا ناسرفو ءانبأو ءرصعلا سارفأو ءضرألا موجن
 ."ديشرلا نوراه

 دهع  غبنو «بدألا لاجرو ءارعشلاو ءاملعلا اهّمْؤي ٌةبعك نييهيوبلا طالب ناك
 ذب ةيمالسإلا ةلكمملا رخف قحب دعب نم ةفسالفلا ءاملعلاو ءابدألا نم نييهيوبلا
 .2"!ةفلتخملا روصعلا

 مهأو ؛لابجلا دالب ىمسُيو :ناريإ نم يلامشلا مسقلا نومكحي نوييهيوبلا ناك
 يرلا يهيوبلا دهعلا  هتمصاعو ؛ناهفصأو ناذمهو يرلاو هاشنمرك :ٌعبرأ هندم

 )١( ؛مالسإلا رهظ ١/717.

 ةميتيو «هدعب امو ١١7/0 ؛نايعألا تايفو يف هرابخأو . 15 ؛يودب روتكدلا «يناجرجلا (۲)

 .دعبامو ۱۸۳/۳ ؛رهدلا

 ۲٤۹/۱ ؛ مالسإلا رهظ . كانه هرابخأو «۲۲۵ /۳ ؛رهدلا ةميتي (۳)

 )٤( مالسإلا رهظ ۲۱۷/۱.



 ىلإو "اهنم رمعأ قرشملا ب دادغب دعب سيل ةيندم :يرخطصالا اهنع لاق يتلا

 دعب اميق اهلك ناريإ ىلع قلطأ يذلا سراف ميلقإ يتأي لابجلا ميلقإ نم بونجلا

 دقو ؛ناتسرهش و ناوب بعشو ناجرأو زاريشو فاريسو رخطصا هندم نم رهتشاو

 و .ةلودلا دضع دهع  اميسالو .يهيوبلا دهعلا 2ب ًازاتمم ًازكرم زاريش تزاح

 نع يسدقلا ركذي :تابتكملا ةماقإب ًاريبك ًامامتها مهؤارزوو نويهيوبلا ءارمألا متها

 دضع تقو ىلإ فّنص باتك قبي مل هّنِإ :هراد # تناك يتلا ةلودلا دضع ةبتكم

 ."اهيف هلصحو الإ مولعلا عاونأ نم ةلودلا

 ءيرلاب ديمعلا نب لضفلا يبأ ريزولا راد ةازغلا نم موق بهن 0 ةنس بو

ل بتكلا نأ فرع امدنع رس دقو ءرقو ةئام ىلع لمحي ام بتكلا نم اهيف ناكو
 م

 2 م

 ريمأ هيخأ نايصع دارأ هنأل ةلودلا زعم نب يشبح ردوص 707 ةنس كيو 1

اماسلا روصنم نب حوت ناطلسلا ىعدتسإ امدنعو
 هيلويل دايع نب بحاصلا ين

 المج ا ىلع لمحي ام ةن ملعلا بتك نم هدنع نأ هب رذتعا امم ناك ةرازو

 بتك نم جرختسا يرلا درو اك يونزفلا دومحم ناطلسلا نأ هل فسؤي 2

 لبق نم ينوريبلا ٌرْدعُيو .""هقرحب رمأو مالكلا ملع 2 ةلص هل ناك ام لك بحاصلا

 ."لًايماح وأ ًاعجشم ناطلسلا اذه ادجي مل ناذللا ئسودرفلاو

2 ملعلل أراد ةيوب ينب ريزو ريشدرأ نب روباس رصن وبأ سسأ ه7 ةنس 2
 

 نم ةخسن ةئام اهب ناكو ءاهعمجو اهارتشا ٌةريثك ًابتك اهيلإ لقنو «دادغب يبرغ خركلا

 )١( م.ن:1١3/1١.

 ) )0م.ن:15١/١.

 . 1195 يسدقملا نع ًالقن ۳۲١/۱ زتم (۳)

 ) )6نام ٠

 . يلوصلا نع ًالقن ن .م (4)

 . كانه هرابخأو 1۹۷ ١/ ؛ءايدألا مجعم ۲۲۹ /۱ ؛نايعألا تايفو (1)

 . 1۹۷ /۲ ؛يومحلا توقاي ؛ءابدألا مجعم (۷)

 ۳۲٠/١. ؛زتم مدآ ؛ ةيمالسإلا ةراضحلا (۸)



 طخب اهمظعم دّلجم فالآ ةرشع ىلإ ْحاَّنَتلا نسحأ يديأب ميركلا ن نآرقلا

 .ةاضقلا دحأ هنواعي فارشألا دحأ اهيلع فارشإلاب فّلكو "'!ءاهباحصأ

 ةيلاع ةجرد ىلع اوناك دقف ءاهل مهتمدخو ةفاقثلل نييهيوبلا ةياعرل ةفاضإلابو
 هذاتسأ دقتنا نأ ريمألا اذه رطخ نم غليو :ةلودلا دضع مهرهشأ نمو ةفاقثلا نم

 ةلودلا جاتو رايتخب نب روصنم وبأ ةلودلا زع مهنمو .يبتتملا هبيهتو .يسرافلا يلع ابأ
 نوراتخي اوناكو "'':ةميتيلا 4 اهنم ًاريثك يبلاعثلا دروأ راعشأ مهلو ءةلودلا دضع نب
 ناك املثمو ,ةيغالبلا ةردقلاو ةيرادإلا ةردقلا :ناتفص مهيف رفوتت نمم مهءارزو
 فرشأو ةلودلا نكرل رزو يذلا ديمعلا نباك بدأ لوحق اوناك مكح لاجر مهؤارزو
 نمو ةلودلا زعم ريزو يبلهملا ريزولاو دابع نب بحاصلاو ةلودلا دضع ةيبرت ىلع
 .يخونتلا يضاقلاو يناغألا باتكب هصتخا يذلا يناهفصألا جرفلا وبأ هلاجر رهشأ

 .ةلودلا ءاهب ريزو ريشدرأ نب روباسو ةلودلا ماصمص ريزو نادعس نبا مهنمو
 ("!ريثك مهريغو

 جب يناماسلا طالبلا ناكو ءةيبدألا ةكرحلا نويناماسلا كولملا عجش دقو

 ةلودلا ف ىراخب تناكو» :يبلاعثلا مهيف لاق ىتح بدألاو ملعلا بايرأ ىقتلم ىراخب
 ضرألا ءابدأ موجن علطمو نامزلا دارفأ عمجمو كلملا ةبعكو دجملا ةباثم ةيناماسلا
 :ناكّلخ نبا لوقي امك يناماسلا رصن نب حون ةيتكم تناكو !.«رهدلا ءالضف مسومو
 دجوُي ال امم اهريغو سانلا يديأب ةروهشملا بتكلا نم نف لك نم اهيف لثملا ةميدع»
 ناريزو ةلودلا هذه تقزر دقو «هتفرعم نع ًالضف همساب عمسي الو ءاهاوس ےب
 دمحأ نب دمحم هللادبع وبأو يمعلبلا هللا دبع نب دمحم لضفلا وبأ امه ناريبك
 نم ريثكب مهأ ياقثلا نييناماّسلا خيرات نأ ىلإ نيخرؤملا ضعب ٌريشيو .يناهيجلا
 سمش طالب ناكو .ٌةريس كولملا نسحأ نم اوناك مهنأ ركذو .يسايسلا مهخيرات

 ملعلل أماه ًازكرم نيوزق رحب نم ةييرقلا ناتسربط ےب ريكمشو نب سوباق يلاعملا

 7980/1 :نام )غ0(

 .دعبامو ۲٥۷ /۲ ؛رهدلا ةميتي (۲)

 . ۲٠۵/۱ ؛نيمأ دمحأ ؛مالسإلا رهظ (۳)

 . ١١١/٤ ؛رهدلا ةميتي )٤(

 . ۱۵۸/۲ ؛نايعألا تايفو (4)

 س قو س



 كلفلاب ًاملاعو ةفللاو ةغالبلا ةيصان كلتمي هسفن يلاعملا سمش ناكو .ةفاقثلاو

 تناك امك ؛يباصلا قاحسإ وبأ اهارطأ ةلاسر بالرطسإلا 2 بتك هنأ ىتح .موجنلاو
 °. يهبملا» باتك يبلاعثلا هل ُفّنأو '!؛تالسارم دابع نب بحاصلا نيبو هنيب

 ,بدألاو ملعلل أماه ازكرم يونزغلا دومحم ناطلسلا طالب ثيح ةنزغ تناكو

 دابع نب بحاصلا تامو ء۸۹ ةنس ةيناماسلا ةلودلا تلاز ۳۸۸-٤۰۸ يماع نيب امو
 ةنس ةلودلا فارشأ نم نيرئاثلا يديأ ىلع سوباق يلاعملا سمش ليتغاو ء۲۸ ةنس
 ام يونزغلا دومحم ةكلمم ىلإ لآو ءراوثلا يديأ ىلع يناثلا نومأم لتف امك ه۲

 ملعلا لاجر ىلع ذوحتساو ؛ءاملعو ءابدأ نم يناثلا نومأم هاش مزراوخ طالب ےس
 .هيسفانم دالب 3 بدألاو

 .يبتعلا رابجلا دبع نب دمحم رصن وبأ رابكلا ةيناماسلا ةلودلا يخرؤم نمو
 نيميب رداقلا ةفيلخلا هبقل يذلا يونزغلا دومحم ىلإ ةبسن «ينيميلا» همسا هخيراتو
 مضنا دقف يونزغلا طالبلاب قاحللا ضفر دق انيس نبا ناك اذإو ءةلملا نيمأو ةلودلا

 يذلا ينوريبلا مهنمو اهرمأ ىلع دومحم اهيلغ يتلا لودلا ءاملع نم ةعومجم هيلإ
 هلو ؛سوباق يلاعملا سمشب لبق نم لصتا دق ناكو .ةيونزغلا ةلودلا ةرد قحب وه
 يونزغلا دومحم نب دوعسمل فلأ امك ءةيلاخلا نورقلا ب ةيقابلا راثآلا هباتك فلأ

 .")ه١44 ماع ىتح رّمع ه1777 ةنس دولوملا ينوريبلا نأ كلذو يدوعسملا نوناقلا

 طاطسفلا ب ءارعشلاو نيخرؤملاو ءاهقفلا نم ريثك نيديشخإلا دهع  غبنو
 زكارم مهأ نم نولوط نب دمحأ عماجو صاعلا نب ورمع دجسم ناك ثيح مهتمصاع

 نباب فورعملا تارفلا نبا عماللا مهريزو مهمالعأ نمو «يديشخإلا دهعلا  ةفاقثلا

 ررغ هيف دشنأو هدصق يبنتملا نأ نم روفاك طالب ةمظع ىلع لدأ الو ءةبازنح
 ؛ةصاخ ةيعيشلا ةفاقثلا رشنل زكارم مهروصق نم نويمطافلا ذختاو .هحئادم

 ىرتشا دقف .تافنصملا نم فالآلا تاثم ىلع يوتحت يتلا تابتكملا اهب اوقحلأو

 نئازخ اهيف ةبتكم أشنأو ,رهزألا عماجلا بناج ىلإ ًاراد ۲۷۸ ةنس يمطافلا زيزعلا
 فلأ يتئام ىلع يوتحت تناك يقرشلا رصقلا ةبتكم نأ» يزيرقملا ركذيو .ةريبك

 . 0٠۹ /۳ ؛ يسايسلا مالسإلا خيرات )01(

 ا ؛ مالسإلا رهظ )۲)

 .۲۹۰/۱ ؛مالسإلا رهظ (۳)

 ٣ھ



 ناك هَّنأ هرئاخذلا» بحاص نع هسفن يزيرقملا ىور امك .ىرخألا بتكلا ادع ٍدَّلجم

 فصوو ('!,ةميدقلا مولعلا 4 ٍدّلجم فلأ رشع ةينامث اهب ةنازخ نوعبرأ رصقلا 2

 فلأ فلأ ىلع يوتحت اهنأو ءايندلا بئاجع نم اهّنأب رصقلا ةبتكم ةماش وبأ

 .باتك فلأ ةئامتسو

 نيثالثو ًافْين اوجرخأف .هرتافد ناّرُخ رمأف ليلخلل نيعلا باتك هدنع ركذ دقو

 يربطلا خيرات نم ةخسن لجر هيلإ لمحو .هسفن ليلخلا طخب ةدحاو اهنم ,ًةخسن

 :ةخسن نيرشع ىلع فيني ام وجرخأف ناّرخلا زيزعلا رمأف «رانيد ةئامب اهارتشا
 ةنازخلا نم جرخأف ديرد نبال ةرهمجلا باتك هدنع ركذو .يربطلا ّدخب ةدحاو اهنم

 ."اهنم ةخسن ةئام

 راد اهاّمس ةبتكم اهب قحلأو ؛ةمكحلا راد ه٥ ةنس مكاحلا ةفيلخلا سسأو

 نكازخ نم بتكلا اهيلإ لمحو .تابتكملا نم ةبتكم 2 هلثم عمتجي مل ام توح «ملعلا

 هدعب ءاج نمو وه ىرجأو «سانلل اهحتفو نوباوبو ُناَرُح اهل عضوو ةرومعملا روصقلا

 نم خاًستلاو نوعلاطملا هيلإ جاتحي ام لك اهل رّفوو ءةينّسلا قازرألا اهيفظوم ىلع

 .اهريغو قرولاو مالقألاو ربحلا

 و 8 1 1 ها
 ےب دختاو ؛بتكلا عمجب علولا ديدش سلك نب بوقعي يمطافلا ريزولا ناكو

 وه ناكو ءبطلاو بدألاو هقفلاو ثيدحلا بتكو فحاصملا هل نوخسني ةعامج هرصق

 ةبتكم ل ١ ] رصتتسملا مكحلا عمج سلدنألا 2 نييومألا طالب ےو

 ةئامعيرأ تغلب هّنإ : :ليق ىتح ٌةسافنو ةرثك فصوي الو ُدَحُي ال ام بتكلا نم ةبطرق

 ےب هدحو جيسن ناكو اهلقن ج رهشأ ةتس اوماقأ اهولقن اّ مهنإو ؛ ,دّلجم فلا

 يآ  ٌرظن وأ ةءارق هيف هلو الإ هنثازخ ب باتك دجوي امّلق ِهَّنِإ :ليق ىتح .ةفرعملا

 بتكلا هل اورتشيل قرشملا دالب عيمج ىلإ ًالاجر ثعبي اذه مكحلا ناك دقو .(* )ناك رف

 )١( :يزيرقملا ططخلا ١/٤١۹ .

 ؛ةيمالسإلا ةراضحلا (؟) ۳۲۳/۱.

 ) )0ن.م

 601/١ ططخلا ۳۳۱/۱ ؛ن.م (:5)

 . ۲۱۸/۱ ؟بيطلا حفن )٥(



 نورشع اهنم لك ةسارك نيعبرأو ةعيرأ نم فلأتي هبتك سرهف ناكو ءاهروهظ لوأ دنع

 ةفاقثلل اماه ًازكرم ةبطرق تدغ دقو . .بتكلا ءامسأ ىوس اهيف نكي ملو .ةقرو

 ىلع ملعلا اوقلتيل ةبروأ ءاحنأ عيمج نم اهيلإ نودفي اوناك ةبلطلا نأ ىتح .ةييروألا

او ملعلا عيجشت 2 ريبك ٌرْثأ ءارزولل ناكو ° ءالعألا اهتذتاسأ
 .ءاملعل

 ءانتفاب نورخافي عبارلا نرقلا رخاوأ 2 دادغيو ةياعرقو ردصم لولم ناكو

 دقف «مهئارزوو ءارمألا ىلع تابتكملا ءاشنإ رصتقي ملو '!ديدشل علو اهب مهلو بتكلا

 ب يس نك اووي نأ امل ةداع نم ناکو .ةيكم يبك عماج لك ذي نك

ي بتك يوحت تناك ورمب بتكلا ةنازخ نإ :لاقيو
 اهيلإ اهلمح هنأل درجدز

يومحلا توقاي مايأ ےب ورم ةيتكمب ناكو ءاهكرتو
 وحن اهادحإ 3 ةنازخ ةرشع اتنثا 

 نب يلع وبأ ًاشنأو .5 ةريبك ةبتكم كلتمي يلوصلا ناكو (')دّلجم فلا رشع ينثا نم

 سراف رحب ئطاش ىلع زمرهمار ك بتك راد ةلودلا دضع لاجر دحأ بتاكلا راوس

 امالكلا ملعو ةلزتعملا بهذم سردت امهنم ىلوألا تناكو ؛ةرصبلاب ىرخأ اراد ىنبو

 ةنازخو ملعلل أراد روبا سين ةنيدم 4 ه٤ ةنس ةوتملا ناّيح نبا يضاقلا لمعو

 اقازرألا مهل ىرجأو ءملعلا نوبلطي نيذلا ءايرغلل نكاسمو بتكلل

 عمج دق ةبطرقب ةعامجلا يضاق ٠١ ٠ ةنس ىفوتملا فرطملا وبأ يضاقلا ناكو

مجي مل ام مولعلا عاونأ  بتكلا نم
 ةتس هل ناكو . ,سلدنألا 4 ّدحأ هع

 نيفارو

بطرق لهأ نأ ىكحيو ءًامئاد هل نوخسني
دجسم ے ًالماك ًاماع بلك عيبا اوعمتجا ة

 :ه

 ("!.رانيد فلأب تعيبو

 اهامس اراد ه٠ أ ةنس ىفوتملا يضرلا فيرشلا دخّتاو
 اهحتفو ملعلا راد

ايسلا ككفتلا نم مغرلا ىلعو .ةبلطلل
 .ةدحاو ةفاقثلا تناك رصعلا أ اذه 2 يس

 سس حس سس سس سس يسم ب

 .۳۲۲/۱ ؛زتم (1)

 ) )۲متڑز٤ ۳۳۲/۱.

 . ٩١/۳ ؛يكبسلا ؛ ةيعفاشلا تاقبط (۳)

 .۳۲۲/۱ ؛زتم (4)

 .۳۲۹/۱ ؛زتم (0)

 .ن.م (71)

 ) )۷؛زتم ۱/۳۲٣.

 ~~ وک



 عاقصأ 4 ةمات ةّيرحب نوكرحتي ءاملعلا ناكو :ةدئاسلا ةغللا ةيبرعلا ةفللا تَّلظو
 انه نوفوطي مث ءءارمألا دحأ طالب 2ب مهتايح نم أرطش ٌنوضميو ةيمالسإلا ةكلمملا

 تاعازنلاو تاموصخلا نكت ملو كلت وأ ةرضاحلا هذه 2 ماقملا مهب يهتنبو :كاتهو

 مهلاوجت نيبو ءاملعلاو ءارعشلاو ءابدألل ةكرحلا هذه نيب ًالئاح فقتل أدهت مل يتلا

 اذه نبا وهو يبنتملاو .ةرحانتملا رضاوحلا نيب ةفاقثلا عويش نود أزجاح تناك الو

 مث ةلودلا فيس دنع لاحرلا طحيو .ةيدابلا ب فوطيو .ةفوكلا 2 دلوي نرقلا

 .يهيوبلا ةلودلا دضع دالب ىلإ رخآلا اذه قرافي مث يديشخإلا روفاك ىلإ هرجهي

 اهنيب نم ناك .ةئامثالث ىلع اهعورف تدازو ءرصعلا كلذ 2 مولعلا تمدقت دقو

 اذه 4 تسرد يتلا مولعلا نمو .نارمعلاو داصتقالاو ةسايسلاو لزنملا ريبدت مولع

 لاجم ب ًاريبك أروطت رصعلا اذه دهش دقف ءفرصلاو وحنلاك ةيناسللا مولعلا رصعلا
 ..ةغللا مولع نم ىضم ام ىلإ ًاريثك مهدوهجب اوفاضأ ذاذفأ ءاملع غبنو ءاهمولعو ةفللا

 ةنس ىفوتملا يناذمهلا ىسيع نب نمحرلا دبع سرافب ةيبرعلا ءاملع نمف
 ظافلألا هتافلؤم رهشأ نمو «فلد يبأ زيزعلا دبع ركب يبأ بتاك ناك يذلا ه5

 ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ رصعلا اذه 4 رابكلا ةغللا ءاملع نمو .ةيباتكلا

 اهنم جرخ مث ؛ةرصبلا ىلإ داع مت نامع ىلإ لقتناو ءةرصبلاب دلو يذلا ء"يدزألا
 ناويدلا امهل ىّلوت دقو ءاهتلامع ىلع اناكو :لاكيم ينبا اهيذ بحصف «سراف ىلإ
 ةفورعملا هتديصق امهل فّنأ امك ,ةفللا ةرهمج روهشملا هباتك فّلأ امهلو .كانه
 دبع هيف تام يذلا مويلا 2 ۲۲١ ةنس تام ثيح دادغب ىلإ داع مث .ةروصقملاب

 .مالكلا ملعو ةغللا ملع تام مويلا :سانلا لاقف ءيلزتعملا ملكتملا يكاّبَجلا مالسلا

 جرفلا يبأ خويش نم وهو ۳۲۸ ةنس ىفوتملا يرابنألا ركب وبأ ةغللا ءاملع نمو

 تيب فلأ ٠٠١ ظفحي يرابنألا نبا ناكو تايلضفملا حرش هتافلؤم نمو .يناهفصألا

 يلاقلا يلع وبأ ديرد نبا ةذمالت نمو  اهديناسأب نآرقلل ًاريسفت ٠٠٠و رعشلا نم
 هيلإو «بدألاو ةغللا  رداوّنلاو يلامألاو ةغللا 2ب عرابلا هبتك رهشأو [؟01-747]

 )١( ناملكورب ؛يبرعلا بدألا خيرات ١/ 0۸۷ .

 ) )۲؛ناديز يجرج ؛ ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات 7١9/7

 ) )۳ن. م ۳/۲



 يتلا سلدنألا 2 ه ءايدألا رابكو نيّيوَقّللا نم ىلوألا ةقيطلا جيرخت 2ے لضفلا د

 . دادغب نم اهيلإ لح

 فل يذلا o1 ةنس ىفوتملا يناهفصألا جرفلا وبأ ًاضيأ دي ديرد نيا ةذمالت نمو

ا ةلودلا زعم ريزولل هادهأو .ًاماع نيسمخ كب يناغألا باتك
 ويأ مهنمو . يهيوبل

 نيب ةنزاوملا باتك بحاص ها ةنس ىّفوتملا يدمآلا رشب نب نسحلا مساقلا

س ىفوتملا ينابزرملا مهنمو . .يرتحبلاو مامت يبأ نييئاّطلا
 باتك بحاص ه8 ةئ

 ركسع ىلإ ةبسن يركسعلا 0 .هريغو ءارعشلا ىلع ءاملعلا | ذخآم 2 حشوملا

 دقو هيرصاعم دقن نم ماسي مل ةرهش نم ديرد نبا هب يظح ام عمو هيولاخ نباو

 .بيذهتلا باتك ةمدقم ب يرهزألا هيلع نعط

 ناويد هباتك اهب فّلأو ديبز ب نكسف نميلا ىلإ برتغا :ناتسكرت قرش ے2 باراف

 لاخ وهو هباتک هنع ىوري نأ لبق ھ۰٠۳ ةنس وتو .هنطو ىلإ عجر هنكلو «بدألا

 يروباسينلا يبئامّتلا روصنم وبأ نييناماّسلا لظ ف رصعلا اذه ل غبنو

 نم دحاو ريغ دصق دقو .رهدلا ةميتي ريهشلا باتكلا بحاص ه475 ةنس ىقوتملا

 سوباق يلاعملا سمشل جهبملاو دابع نب بحاصلل فراعملا فئاطل فلأو «هرصع ءارمأ

 نومأم نب نومأمل ةيانكلا 2 ةياهنلاو يلاكيملا لضفلا يبأل ةغالبلا هقفو ريكمشو نب

 ا"! مزراوخ بحاص

 «نزوز ىلإ ةبسن ينزوُزلا ميهاربا نب دمحم نب دمحأ رابكلا بدألا لاجر نمو 1

ت دقو «عبسلا تاقّلعملل هحرشب رهتشا يذلا ءروباسينو ةاره نيب ةدلب
 نزوز هتدلبب كو

 ھ٤۲۷ ةئس

 ۳۱۲/۲ ؛ناديز يجرج ؛ ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات )0(

 . 0۸۸ ١/ ؛ناملكورب ؛ يبرعلا بدألا خيرات (۲)

 . ۲۷۱/۱ ؛مالسإلا رهظ (۳)

 )٤( ؛مالسإلارهظ ۱/۲۷٤ .



 ءيناجرجلا رهاقلادبع زاتساوهو ءيرلا ءاضقو ناجرج ءاضق ٌبحاّملا هدلق
 ('!تقولا ضعب ةلودلا فيسل بتك دقو ء«هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا :هبتك رهشأو
 نب يلع نب مساقلا يلع وبأ ريطخلا ريزولا هتزانج رضح اذه يضاقلا وت امدنعو

 (9.ةلوّدلا دجم ريزو مساقلا

 انل كرتو .ريهشلا ريزولا 108 ةنس ىضوتملا دابع نب بحاّصلا ةفّللا ءاملع نمو
 رّثك» : :ناكّلح نبا هنع لاقو .تادّلجم عبس 4 عقيو ٠ :ةغللا ےب طيحملا باتك ةغللا 4

 ۳ روت ءزج ىلع ةقللا نم لمتشاف ,دهاوشلا للقو .ظافلألا نم هيف

 سيمو "ازت لوت امك ٌرّيمتم يجهنم لمع و غلا 2 لمحلات ع

 ذاتسأ وهو :ناذمهو يرلاب ماقأ دقو ٠ داّبع نب بحاصلل هلأ يذلا يبحاصلاو ةغللا

 دامح نب ليعامسا رصن وبأ يرجهلا عبارلا نرقلا 4 ةغللا ءاملع رهشأ نمو

 بحاص : يبارافلا تخأ نبا وهو هلا ب حتما :ماهلا مجعملا بح بحاص .يرهوجلا

 قارعلاو ةعيبر رايدو رضم رايد لو ,ملعلا بلط ذب لحر 00 فب اريرسلا ديعس يبأو

 سيردتلل اهب ماقأو «ناسارخ ةرضاح روباسين ىلإ عجر مث ءانمز اهب ماقأو ؛ماشلاو

 طقسف ناريطلا لواحف «لاقي امك همجعم متي نأ لبق ساوسو هارتعا ,فينصتلاو
 ىلع ريبكلا مدقتلا حوضوب رهظي حاحصلا ةياتكو ۳۹۸ ليقو ه7 ةنس تامو

 . ٠٤١ ؛ةعكشلا ىفطصم ؛ ينادمحلا ةلودلا فيس (1)

 . ٤/ ٠۷۹۷ ؛ءايدألا مجعم )۳

 .ةمث هرابخأو ١/ ٠٠١ ؛نايعألا تايفو (۳)

 . ٠٠١ /۲ ؛ناديز يجرج ؛ ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات (5)

 . ٤۳1/١ ؛ ةيمالسإلا ةراضحلا (4)

 ٣٤١/۲. ؛ن.م ؛ناديز يجرج (1)

 .010و 044 ١/ ؛ناملكورب ؛ يبرعلا بدألا خيرات )۷(

 س ن س



 يه يرهوجلا دعب تلمع يتلا مجاعملا لكو !'اةرمجلا 2 ديرد نبا هكلس يذلا جهنملا

 ("!.هسوماقل حرشو عيسوتب هبشأ

 ةنس هفلأ دقو «تسرهفلا باتك بحاص ميدنلا نب قاحسإ نب دمحم مهنمو

 نم ےاريسلا ديعس وبأ مهنمو 7 ه0 ةنس تام ذإ تاونس ةدعب هتافو لبق ه۷

 دادغب ے وهو ناكو ؛ه ۲٣۸ ةنس دادغبب تام :؛هيوبيس هباتك حرش هفيئاصت رهشأ

 هيلإ بتكو ء١٠٤٠ ةنس يناماسلا روصنم نب حون هلسار دقف ءءامظعلاو ءارمألا دصقم

 ريزولا ةبازنح نباو ناجيبرذأ نم مليدلا كلم دمحم نب نابزرملاو ؛يمعلبلا ريزولا

 2 ًاديدج ًاحتف عبارلا نرقلا ربتعيو ناتسجس كلم رفعج وبأ هيلإ بتكو ؛يرصملا
 ."!هجاعملا لمعو وحنلا امهو ؛ةيبرعلا ةفللا مولعل نيتسيئرلا نيتيحانلا نم لك

 ,ةّماعلا نحل ب أباتك ٠٠١ ةنس ىفوتملا يدييزلا فئأف ؛ةماعلا ةغلب ءاملعلا متهاو
 ةنس ىّضوتملا يركسعلا فلأو ''ابرعلا مالك ب سيل باتك 77١ ىفوتملا هبولاخ نبا فلأو

 جهنم ىلإ ةجاحب عبارلا نرقلا 2 ةغللا ءاملع رعش دقو ("؟ةصاخلا لاثمألا 2 ًاباتك 5

 رودي ثحبلا ناكو «كلذ 2 ريبك رثأ ةيناسللا نانويلا مولعب مهتفرعمل ناكو .هيلع اوريسيل
 لمع لكشيو ('!,ينانويلا وحنلاو ييرعلا وحنلا نيب قرفلا لوح ةلودلا دضع سلجم 4
 .زتم يأر ىلع نانويلا لامعأل ىدص «وحنلا 2 ةمدقم» سراف نبا

 بحاص ۲۷۷ .ت يسرافلا يلع وبأ عبارلا نرقلا 4 ةفللا مالعأ ربكأ نمو

 لصوملاو دادغبك ةفاقثلا رضاوح #4 فوطو سرافب دلو يذلا ةريثكلا تافنصملا

 لئاسملا فلأ هلو «يهيوبلا ةلودلا دضع ذاتسأ ناكو .ةريثك ًابتك فّنأو .بلحو زاريشو

 )١( متر؛75/1١ة.

 ۷ ن .م (۲)

  (r)؛مالسالا رهظ ۱/٠٤٠١ .

 )€( ن.م ۱/٤

 ) )4‹زتم ٤۳۸/۱.

 .ن.م (5)
 1 .؛:5"صن.م (0

 .15ه/١ن.م (8)

 .ن.م (9)

 هس جاي“



 ."اءاضيإلاو ةلمكتلاو تايدضعلا

 هبحص يذلا ۳۹۲ت ينج نب نامثع حتفلا وبأ يلع يبأ ذيمالت زربأ نمو

 ءاهبل هفلأ يذلا صئاصخلا اهمهأ نم ةريثك تافلؤم ةيبرعلا ك كرتو .ةنس نيعبرأ

 ناك دقو .مولعم وه امك هحراشو هرعش سرادو يبتتملا قيدص وهو «يهيوبلا ةلودلا
 ةغللا 2 عسوتلا ةسردم يه ؛امهب ةصاخ ةسردم يبحاص يلع وبأ هذاتسأو ينج نبا

 . ًاسايق قاقتشالا #2 عسوتلاو سايقلا قيرط نع

 نبا هذيملتو يسرافلا يلع ابأ ةسردملا هذه ملع عفار ناكو» :نيمأ دمحأ لوقي

 لك ناك دقو .هقفلا 2 هتسردمو ةفينح يبأ فقوم ةفللا نم امهفقوم ناكف «ينج

 ررحتلا نم  ةلزتعملا ةسردم نم ملعن امك  امهلازتعا امهنكمف .ًايلزتعم امهنم
 ةديدج ةسارد عبارلا نرقلا ب ترهظو» :زتم لوقيو '«لقعلا مكحل ةغللا عاضخإو
 يذلا ينج نبا ةسردملا هذه ذاتسأ ناكو .ًاليوط ًارصع تيقبو يوغللا قاقتشالل

 وهو ءربكألا قاقتشالاب ىمسملا وهو ؛ةفللا ملع 2 ديدج ثحب عادتبا هيلع بسني
 نكي ملو .«اهتئيه نود ةملكلا ةدامب صتخي يذلاو :مويلا ىلإ هرمث يتؤي لازي ام ثحب
 ."ازتم يأر ىلع اذه نم مظعأ جاتنإ برعلا نم ةغللا ءاملعل

 ب |اشن ناذللا دابع نب بحاصلاو ديمعلا نبا نايهيوبلا ناريزولا دجوأ دقلو

 .بدألا ةهاجوو

 ءيرلا هزكرمو ءلبجلاو يرلا دالب بحاص ةلودلا نكرل ًاريزو ديمعلا نبا ناك
 ىمسي ناكو ؛«ه170 ةنس تام ىتح ةنس نيثالثو نينثا نم أوحن ًاريزو رمتساو

 ىلع هعالطإ ةعس نم غلبو '!,بحاصلاك عجسلا بحي نكي ملو يناثلا ظحاجلاب

 ) )1؛مالسإلارهظ ١/587.

 . ۱۸۵/۱ ؛نراقو ۹۸/۲ ؛ن.م ()

 . ۳۷/۱٤ا زتم (۳)

 )٤( ؛ناديز يجرج «ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات ۲۹۷/۲ .

 ) )0؛ةيمالسإلا ةراضحلا ٤٤١/١ .

1 i. (7 



 .درصع مولع عماج ناك ةصالخلابو :نيمأ دمحأ هنع لاق نأ ىلإ نونفلا لك

 .بحاصلاب بقل هايإ هتبحصلو .ديمعلا نبال ًابتاك دابع نب بحاصلا ناكو

 يلوو ةلودلا نكر نب ةلودلا ديؤمل ًابدؤم نوكيل هراتخا مث (' !,ىرلاب هل بتكي ناكو

 خاو هاا ةنس ةلودلا ديم ًاريزو حيصأ مث :ناهفصأب هتماقإ تناكو :هدهع

 ”.يرلاب ةماقإلاو ةرازولا 2 ديمعلا نبا فلخ 50 ةنس تام نأ ىلإ ةلودلا رخف

 نب زعملا باب ىلع ءارعشلا ماحدزا اورهظي نأ اودارأ امدنع مهنأ هترهش نم كبسحو

 بحاصلا بابب الإ عمتجي ملام رعشلا لضافأ نم هترضحب عمتجا هنإ :اولاق سيداب

 دقتعي ناكو ("!,يديحوتلا هيلع هباع ىتح عجسلاب ًاعولو بحاصلا ناكو  دابع نب

 ناك اذإو :ةريثك ًابتک كرتو ؛ةفسلفلا بحي ديمعلا نبا هذاتسأك ناكو «لازتعالا بهذم

 هب ةلاسر دقنلا 2 كرت دقف ًاقباس هيلإ انرشأ يذلا طيحملا 4 ةفللا باتك اهرهشأ

 مل ام ءارعشلا نم هدنع عمتجا هنأ :ناكلخ نبا ركذو يبنتملا ئواسم نع فشكلا

 ركب ابأو يمالسلا نسحلا ابأ يرلاو ناهفصاب بحاصلا ةرضح تعمج دقو

 يذلا يزارلا سراف نباو يروزرهشلا صفح ابأو يناجرجلا يضاقلاو يمزراوخلا

 .مهريغ نيريثكو «يبحاصلا باتك هل فلأ

 وبأو يباصلا لاله نب ميهاربا قاحسا وبأ ""ناريبكلا نابتاكلا اشن قارعلا كو

 ("!يبلاعثلا هنع لاق .ًاريزو نوكي نأ يباصلا داكو .فسوي نب زيزعلا دبع مساقلا

 رمتساو «ةلودلا زعم دهع ب "49 ةنس لئاسرلا ناويد دلقت .«ةغالبلا 2ب قارعلا دحوأ»

 ؛هيلع ةلودلا زعل رصتنا ذإ ةلودلا دضع دهع 2 هداوج ابكو :ةلودلا زع هنبا دهع 2

 )١( ءمالسإلا رهظ ١/1448.

 . ۲۰۲/۲ س م «نادیز يجرج )۲(

 ۲٤۷/۱. ءمالسإلارهظ (۳)

 .١/504ن.م (5)

 54527/1١. ةيمالسإلا ةراضحلا (0)

 . ۲۲۹/۱ «نایعألا تايفو (5)

 . ٠١٠/۲ «ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات (۷)

 . ۲۸۷/۲ ؛رهدلا ةميتي (۸)

 همس 04



 باتك ةلودلا دضعل فلأ دقو ءاهدعب هنع افعو ۳۷١ ىلإ 7317 ةنس نم هسيحف

 ةديصقب يضرلا فيرشلا هاثر نأ ههاج نم غلبو 'هيوب ينب رابخأ 2 «يجاتلا»
 .«عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا 2 نيتشنملا ربكأ ناك» 'زتم هنع لاق .ةروهشم

 .هدالوأل تارم عبرأ ةرازولا دلقتو ءةلودلا دضعل لئاسرلا ناويد مساقلا وبأ دلقتو

 دهعلا كلذ 4 ءارزولا نم ًاريثك نأ قافتالا ضحم نم سيل هنأ زتم ىريو
 ديمعلا نياو يبلهملاو ةلقم نباو يبيصخلاك همالعأو نايبلا ةذتاسأ نم اوناك

 .نييناماسلا ريزو كاكسالاو دابع نب بحاصلاو

 رهدلا ةعقاب» :يبلاعثلا لوقي امك ۲۸١ ةنس ىفوتملا "'يمزراوخلا ركب وبأ ناكو

 خرْؤملا يربطلا ريرج نب دمحم تخأ نبا وهو «مظنلاو رثنلا ملعو بدألا رحبو

 برملا باتك ربكأ ًاليوط ًانمز لظو .ةيناوخإلا لئاسرلا باتك رهشأ وهو ءروهشملا
 هؤشنمو هدلومو .ناتسربط نم هلصأ ('!,يناذمهلا هرصاعم دقن ظحم ناك هنكلو

 ىراخب دروف :ةيمالسإلا ةكلمملا قرش ءارمألا عيمجب لصتاو ءدالبلا 2 بلقت «مزراوخ

 ارزول ءارمألا ىلإ هجوت هلئاسر تناكو اهريغو ناهفصأو زاريشو ةارهو روباسينو

 ىلع لزنو ؛ناجرأ ب دابع نب بحاصلا دصق :نييوفللاو ءاملعلاو لامعلاو ةاضقلاو
 "/ناهفصأ ف دابع نب بحاصلا نيبو هنيب ةلصلا تقثوتو «بلحب ةلودلا فيس

 ىلإ داعو "هبحاص بهذم عم ًايرج يبتتملا ىلع هتلمح رسفي بحاصلاب هلاصتاو
 .هيوب ينبل بصعتي ناكو ؛روباسين

 هنع لوقي «نامزلا عیدبب فورعملا يناذمهلا نسحلا نب دمحأ رثنلا مالعأ نمو

 )١( ,مالسإلا رهظ ۲۳۷/۱ .

 441 /١ن .م. 59/١ ءةيمالسإلا ةراضحلا (؟)

 . ٠٠١ /؟ «ةيبرعلا ةخللا بادآ خيرات (*)

 )٤( رهدلا ةميتي ٤/٠۹۲ .

 )٥( ءةيمالسإلا ةراضحلا ٤0١/١ .

 .ن.م (5)

 . 7757/7 رهدلا ةميتي (۷)

  (A)«يعيدبلا « يبنملا حبصلا 6

 س ل س



 دروو ءرمعلا لبتقم 2 نادمه قراف «كلفلا ةردانو نادمه ةزجعم» ('!:يبلاعثلا

 لصتاو :597 ةئسس روباسين ىفاوو ,ةدم اهب ماقأو ناجرج درو مث بحاصلا ةرضح

 ؛هترهش ببس كلذ ناكف يمزراوخلا ةلجاسمل ىدصتو ءروصنم نب دمحم ريمألاب

 . 904 ai نيعبرألا نس وتو .ةاره 2 رايستلا اصع ىقلأو

 ىلإ ةدايقلا ةلسلس ةفل مدختست يتلا ةقيرطلا ذاتسأ يديحوتلا نايح وبأ ناكو

 بع نباو ديمعلا نباك ءارزولاب لصتا ,راصتخالا مغرب ريبعتلا ةيوق .ةردان ةجرد

 نبا ريزولا نيبو هنيب سلجملا ك راد ام ةسناؤملاو عاتمإلا 2ب ندو «نادعس نباو

 بلاثم ےب ًاباتک فلأ ؛يقطنملا ناميلس يبأك ءاملعلاو ةلودلا ماصمص ريزو نادعس

 ."ديمعلا نباو بحاصلا نيريزولا

 لئاسرلا بتاك حيصأو «نيكتكبس ةمدخ 2 لخد يذلا يتسبلا حتفلا وبأ ناكو

نمو رثنلا باتك رابك نم هطالب رعاشو هناويد 2
 دعب دومحم مدخو ءرعشلا ناسرف 

س ىراخبب هافنم ےہ تام مث هدلاو ةافو
 .ه١٠4 ةن

 ناك يتلا هتودن تناكو «نونفلاو بدألل ًايعار ينادمحلا ةلودلا فيس ناكو

املعلاب ٌةلفاح ملسلا تارتف 4 هرصق 2 اهميقب
 ءةفسالفلاو ءارعشلاو ءابدألاو ء

 ؛مهتعانص ديوجتل مهب عقدي ام همرك نم نوقليو ءبوص لك نم هنودصقي نيذلا

 ركذيو «يبرعلا رعشلا ءاقترا بابسأ نم ًارشابم ًاببس ميظعلا ريمألا اذه ناك ثيحب

 فيس بابب عمتجا ام ءافلخلا دعب كولملا نم دحأ بايب عمتجي مل :هنأ يبلاعثلا

 يقرافلا ةتابن نبا هبيطخف «قحم يبلاعثلاو رهدلا موجتو رعشلا خويش نم ةلودلا

خلا هبتك نازخو مجاشك هخابطو يبارافلا هيرطمو هيولاخ نبا هملعمو
 نايدلا

 ءاّفّرلا يرسلاو ءاغببلاو يقشمدلا ءاوأولاو يمالسلاو يبنتملا هحادمو يربونصلاو

ع نباو يربونصلاو يدعسلا ةتابن نباو يماتلاو
 .("!ههريغو يئادمحلا سارف وبأ هم

يمزراوخلا ركب وبأ رعاشلا بتاكلا جرخت هتودن نمو
 يذلا روباسين ءابدأ خيش 

 )١( رهدلا ةميتي 75917/4.

 . 771/١ «مالسإلا رهظ « ٤٥٥/١ «ةيمالسإلا ةراضحلا )۲(

و ۱۹۲۳/٩ «يومحلا توقاي «ءابدألا مجعم )۳(
 . دعب ام

 .دعب امو ۳۷/١ ؛رهدلا ةميتي (4)

عكشلا ىفطصم «ينادمحلا ةلودلا فيس )0(
 .٣ط ١85 ة

 هس لإ =



 هلاق ام دكؤي اممو '!! ىعوو ظفح امي ةيبلحلا فئاطلل نيدم هنأ ةميتيلا بحاص ركذي

 .ابصلا ناير 2 لازي ام ناك ذإ بلح  اهاضق يتلا همايأل يمزراوخلا نينح يبلاعثلا
 تنك ًاماوقأ  ناهبصاب يولعلا دمحم يبأ ةرضح  ةرضحلا هذه 2 تيأر دقو» :لوقي

 مهب تركذو بطر بابشلا دوعو ٌبذع ابصلا لهنمو ةلودلا فيس باب ىلع مهتدهاش

 هعطقأ تنك ينأك ًارهدو ًابصغ يدي نم تعزنو .ًابلس اهثبلس ًامايأو كانه برآم
 بيطلا وبأو يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع نسحلا وبأ ةودنلا هذه هتمض نممو .("!ءابثو
 دعب نع ةودنلا كلت رابخأ نوطّقستي ءابدألا ناكو «ينج نباو يسرافلا يلع وبأو يوفللا

 نم ديدجلا عمج ىلع صرحي ناك دابع نب بحاصلا نأ يبلاعثلا ركذي ذإ ءاهنوعمجيو
 ناك يذلا يبارافلا رصن وبأ ةودنلا هذه موجن نمو "!ةودنلا هذه نع ردصي يذلا رعشلا

 .('!«ةينادمحلا ةسردملا»ب نيمأ دمحأ اهيمسي قحبو يناثلا ملعملاب بقلي

 همسا اهيلع ,تالصلاب ةّصاخ ريناند برض نأ ةلودلا فيس مرك نم غلبو

 ًاعوفدم اياطملل هقادغإو همرك صصقو . ليقاثم ةرشع اهنم رانيد لك 4 هتروصو
 قاحسا وبأ هيلإ لسرأ .ةريثك نكامأ  ('ةميتيلا ج ةليصألا ةيبرعلا هاياجسب
 هيف ةلودلا فيس متخب ًاسيك اهب ءاج يذلا لوسرلا لّمحف دادغب نم ًاتايبأ يباصلا
 ٌةخسن يناهفصألا جرفلا وبأ هيلإ ىدهأ دقف «نيفلؤملا عجشي ناكو ءًارانيد ةئامثالث
 هناردج نادزت ةبلحلا رصق ناكو هل رذتعاو رانيد فلأ هاطعأف .يناغألا باتك نم

 فيسل ناكو ءبّهذم ليمج طخب ةبوتكملا رعشلا تايبأو ةينآرقلا تايآلاب هؤاهبأو
 .ةلقم ينب نم هب صاخ ٌطاّطخ ةلودلا

 هيولاخ نبا ىلع هتذملتب هتياوه یمن دقو .هترطفب ًابيدأ ةلودلا فيس ناكو

 بابسأب ةرخاز ٌةبتكم مضي هرصق ناكو ؛نادمح ينب ءارمأ َبّدؤم ربتعي ناك يذلا

 )١( ؛رهدلا ةميتي ١/70.

 ) )۲؛مالسإلارهظ ١/181.

 ) )۳؛رهدلا ةميتي ۳٤/١.

 )٤( ؛مالسإلارهظ ۱۷۸/۱ .

 ) )4؟ن.م ١/ ۰۱۷۹ةعكشلاو ۱۸٤

 ) )0؛رهدلا ةميتي ٤١/١.

  )0م.ن١/0:.



 :نايدلاخلا نارعاشلا هدعب اهألوتو ءرعاشلا )ئربونصلا هتبتكم نيمأو .ةفرعملا

 ةسامح اهمهأ بتك ةدع هذه امهتفيظو لضفب ةييرعلا ةبتكملل امّدق ناذللاو

 تارايدلاو راشب رعش نم راتخملاو نييدلاخلا

 ءرعشلا مظني ناكو :؛هتاوزغ 2 ىتح بتكلا هعم بحطصي .ةءارقلا مئاد ناكو

 ناكو "لًاضيأ رعشلل ًادقان ناكو ©" !ريمألا اذه رعش نم ةعئار جذامن ةميتيلا يو

 ةرتف لالخ ةميظعلا ريمألا كراعم دّلخ يذلا يينتملا بيطلا يبأل بصعتلا ديدش

 صصق اهريغو ةميتيلاو يبنملا حبصلاو ةجح نبال بدألا ةنازخ و .بلحب هتماقإ

 .رعاشلاب باجعإلاو بّصعتلا نع ٌةفيرط

 وبأ سرافلا رعاشلا مهتمّدقم كو .ٌرْثك ءارعش نادمح ينب ءارمأ نم ناكو

 هلماعو ةلودلا فيس مع نبا رئاشعلا وبأ ناكو ؛ديعس نب ثراحلا ينادمحلا سارف

 .نادمح نب رصن نب لهلهم ريهز وبأ رابكلا مهئارعش نمو ءًارعاش ةيكاطنأ ىلع

 :ميظعلا اهريمأ رابخأ نم مهلصي ناك امب ءارعُشلا ٌبلح تبذتجا دقلو

 اهسفن بلح نم ناكو «بلح ريمأ مهيلع قدغي امب اومعنيل تاهجلا لك نم اوؤاجف

 يدلاخلا ركب وبأو ءافرلا يرسلا لصوملا ةقطنم نمو .يماّثلا عيلخلاو يربونصلا

 مث ةلودلا فيس طالب 4 هرمع ةرهزو هبايش ىضمأ يذلا ءاغببلاو نامثع وبأ هوخأو

 يقشمدلا ءاوأولاو مجاشك ماشلا عاقصأ نمو .ينج نباو (' ”/,دادغب  هرمع رخآ

 ةلزنم يلت هتلزنم تناك يذلا يماثلا سابعلا وبأو ءاقرو ءانبأو غلغيك ءانبأو ٌيرفعلتلاو

 رعاشلل ًاقيدص ناك «لقألا ىلع نيسمخلا زهاني رمع نع 774 ةنس تامو ةيكاطنأب دلو )١(

 اناك نيدلب ربكأ امهو «ةقرلاو بلحب ًاريثك ىنغت « طش هل ام رحب هنأب هفصو يذلا مجاشك

 ناك «قارعلاو رصمو ماشلا ءابدأ نم ريثكب قارو نكذب اهيف عمتجاو ؛ةلودلا فيسل ًارقم

 ًاريغص يربونصلا ناكو ؛جنرانلا رجشو نيحايرلاو سورغلاب طاحم بلح يف مخف رصق هل

 ةراضحلا .رهدلا ةميتي يف ًاناكم لني ملف ًانسم ناكو «يناغألا باتك يف ًاناكم لني ملف

 . ٤۸١/١ ؛ةيمالسإلا

 .اهدعبامو 75/١ ؛رهدلا ةميتي (۲)

 .اهدعبامو ٤۳/۱ ؛ن.م (۳)

 .ن.م (4)

 س



 يبنتملا قارعلا نمو ءيرمتكبلا حتفلا وبأو يلجعلا جرفلا وبأو '!,ريمألا ىدل يبتتملا

 يمالسلاو ةريثك حئادم هيف هلو ؛يدعسلا ةتابن نباو رغصألا ءيشانلاو يهازلاو

 سرافو ناسارخ نم نوريثك ءابدأ يمجعلا قارعلا ميلاقأ ءابدأ نم ءاجو .يمتاحلاو

 .يناجرجلا يضاقلاو يسرافلا يلع يبأو هيولاخ نباك ناجرجو

 رعشلل اوغرفتي نأ لبق ةفلتخم نهم ىلإ نومتني ريمألا ءارعش نم ريثك ناكو
 مجاشك ناك دقف :مهنهم ىلع لدي مهرعش ناكو :مهقزر ردصم حبصيو هيف اومعتيو

 ميدنلا بدأ تافلؤملا نم كرت ًابتاك ناكو .ًافيرظ ًارعاش راصو «ةلودلا فيسل ًاخابط

 يماتلاو .سبالملا وفري ُءاَقرلا يرّسلا ناكو .دراطملاو دئاصملاو برطلا صئاصخو

 شقني ٌءألح رغصألا ءيشانلاو ؛ًاريبك ًارعاش راصو ًايهكاف يقشم ثمدلا ءاوأولاو ًارارج

 اناك نايدلاخلاو ؛ةميدقلا هتنهم فصو غبن ّلكو ءًاناطق يهازلاو ةيساحنلا يناوألا

 2 ةفلتخم نونف 3 ة ةريثك أبتك مهريغو ءالؤه كرتو «نيرعاش اراصو ةبتكملا يميق

 بتكلا مجرتي بيبطلا يقرلا ٍىسيع ناكو ءاهنم ريبك مسق اناصو .ةلودلا فيس فنك

 ناكو يواحلاب فورعملا هشاّنك اياركشك نب نيسحلا فلأو ةييرعلا ىلإ ةيئايرسلا نم

 ةدئام ىلع فقي ناك هنأ نوخرؤملا ركذيو .ةلودلا فيسل مث ةلودلا دضعل ًابيبط

 .ًاييبط نورشعو ٌةعبرأ لكألا تقو ةلودلا فيس

 ب ةريثك أبتك ينادمحلا ريمألا بّدْؤم هيولاخ نبا فّلأ ةلودلا فيس فنك و

 ناكو ةفللا مولع 4 ةريثك أبتك رخآلا وه يوغللا بيطلا وبأ فلأو ءاهريغو ةفللا مولع

 .ه١10 ةنس ثادحأ ب ًالوتقم َيّفوُتو «بلح ءامس ب ًاعطاس ًامجن

 لئاسملا» هباتكب ۲١١ ةنس اهريمأ دصق يتلا بلح يسرافلا يلع وبأ صخو

 لاق يذلا يوحنلا ينج ىنج نب نامثع حتفلا وبأ مامإلا هذيملت هتيحصب ناكو «تايبلحلا

 .«بدألا 2 ةسائرلا ت تهتنا هيلإو برعلا ناسل 2 بطقلا وه» ":يبلاعثلا هنع

 .ن.م )١(

 .ن.م (0)
 ) )۳م.ن١/1860.

 . ۲۲۳ ؛ةعكّشلا ىفطصم «ةلودلا فيس (:8)

 . ٠٤١/۲ ؛ءابنألا نويع (0)

 . ٠١۷/١ ؛رهدلا ةميتي (50)



 كراشو ءايفارغجلا 2 كلامملاو كلاسملا باتك يلصوملا لقوح نبا فّلأ بلح و
 مجاشكو ءافرلا يرّسلاو نيّيدلاخلاك فينصتلاو فيلأتلا 2 ةلودلا فيس ءارعش

 ,رابكلا باَّتكلاب ًارماع ةلودلا فيس رصع ناك رابكلا ءارعشلا بناج ىلإو «مهريغو

 هوخأو وه ناكو ينابيشلا ءاقرو نب رفعج دمحم وبأو ضايفلا رمع نب هللا دبع مهنمو

 وبأ مهنمو ءةبحملاو ةدوملا طايرب سارف يبأ رعاشلا ريمألاب ٍناطبتري هللا ديع دمحأ وبأ

 بتكو ءدادغب #2 يبلهملا ريزولا عم لمع يذلا دقانلا رعاشلا بتاكلا يمتاحلا يلع

 يئاجارجلا يضاقلاو يمزراوخلا ركب وبأ ءالؤه نمو « «يبتنملل ةدقانلا هلئاسر هنم ريثأتب

 يحيلصلا دمحم وبأو يلجعلا جرفلا وبأو :مارهش نب قاحسا وبأو يرمتكبلا حتفلا وبأو

 لحر مث .ةلودلا فيس نب ةلودلا دعسل رزو يذلا يبرغملا نسحلا وبأ مهنمو .بتاكلا

 ه١٠4 ةنس مكاحلا هلتقو ؛نييمطافلا ةمدخب قحتلاو ءرصم ىلإ

 ي ىبأو ءاغبيلا جرفلا يبأ تاباتك ىوس ءالؤه تاباتك نم انلصي ملو
 حتفلا

 نييئادمحلاو ةلودلا فيس بلق ىلإ ءايدألا برقأ نم ءاقيبلا جرفلا وبأ ناكو ؛مجاشک

 .لصوملا وأ بلح 2 ةماع ةفصب

 بلح نيب ام نولّقنتي دودحلا يتلصتملا نيتينادمحلا نيترامالا ءابدأ ناكو

 يبأو مجاشكو ءاقرو ءانبأو يمانلاو نييدلاخلاو ءافرلا يرسلاو يربونصلاك لصوملاو

 | فيس ريمألا هيماح ةافو دعب ءاغببلا جرفلا يبأب ماقملا رمتسا دقو .ءاغببلا جرف

 : ةدع جوزت املو .:ةلودلا رصان نب بلغت يبأ ةلودلا ةدع لصوملا كلم ىدل ةلودلا

 .ريمألا رايد ىلإ سورعلا تفزو يهيوبلا ةلودلا زع ةنبا نم ينادمحلا ةلودلا

 :وبأ ةلودلا زع ناسل ىلع اهبتك ةفيلب ةلاسرب د ةدوزم تناك لصوملا 2 ينادمحلا

 يذلا ناكو ًابدأو ًةغالب اهيهاضت ةلاسرب ينادمحلا ريمألا درف ءيباصلا قاحسا

 .نم ادحاو ةباطخلا نف ينادمحلا رصعلا بجنأو ('! ءاغببلا جرفلا وبأ اهبتك

 دبعو جاجحلا يهاضي يذلا [754-774] "يقرافلا ةتابن نبا وه رابكلا غباونلا

 هذهو ''!,يبويألا نيدلا حالص رصع ل لضافلا يضاقلاو ةيمأ ينب رصع 2 ديمحلا

 نيوكت هب تمهاس يتلا يه ةلودلا فيس رصع بلح اهتدهش يتلا ةيبدألا ةضهنلا

 . ۱ ؛ن.م (۱)

 . ٠٠١/۲ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا (؟)

 . ۲ ن. (۳)

 س لھ بس



 ةرعملا #4 5717 ةنس نينس ينامثب ةلودلا فيس ةافو دعب دلو يذلا يرعملا ءالعلا يبأ

 وحنلاو ةفللاو رعشلا 4 ريبكلا ليجلا كلذ ةذمالت دهشو «بلح ىلإ لقتنا مث

 كلفلاو ةسدنهلا 4. + ءاملع ةلودلا فيس رصع 4 غبنو .'اهريغو ةفسلفلاو

 اعيمج مولعلا هذه ج ةليلج تافلؤم اوكرتو ءتايضايرلاو

 تارظانملا دقعت تناكو «يرجهلا عبارلا نرقلا  اهتريسم ةفسلفلا تعباتو

 مهرهشأ نم رابك ةفسالف رصعلا اذه 2 غبن دقف ء"ءارزولا سلاجم # ةيفسلفلا
 مولع اهب أرقو ءدادغب ىلإ داع مث نارحو دادغب نيب ام لقنت يذلا يبارافلا رصن وبأ

 ينإ :يبارافلا طخب بوتكم هيلعو سيلاطوطسرأل باتك دجو هنإ :لاقيو ؛ةفسلفلا
 يعيبطلا عامسلا تأرق :لوقي ناك هنأ هنع لقنو ءةرم ةئام باتكلا اذه تأرق

 نع ًازييمت يناثلا ملعملا قحب بقل ىتح ةفسلفلا 2ب عربو :ةرم نيعبرأ سيلاطوطسرأل
 تامو .قشمد حتف 2 هبحصو ينادمحلا ةلودلا فيسب لصتا .وطسرأ لوألا ملعملا

 ىّلصو .نينامثلا غلب نأ دعب ه5179 ةنس بلح 4 وت ليقو ه ۲۳۹ ةنس ًالوتقم اهيف

 ."!ءاركإو ريدقت ةلالد هتصاخ نم رفنو ينادمحلا ةلودلا فيس هيلع

 نيذلا «افصلا ناوخإ» مساب ةفورعملا ةعامجلا رصعلا اذه ةفسالف رهشأ نمو

 قلعتي ام ةّصاخو ةلزتعملا هلمع ام اولمكي نأ اوعاطتساو ءهيوب ينب فطع لحم اوناك

 ديحوتو ةينانويلا ةفسلفلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا نيي ماجسنالاو :نيدلاو ملعلا نيب قيفوتلاب

 ناوخإ لئاسر»ب روهشملا مهفلؤمب هذه مهفراعم اوعدوأو ,فراعم ةروص ج ةفاقثلا
 ًادحاو [570-458] انيس نبا ريهشلا فوسليفلاو بيبطلا ناك نيفلؤم ةدع مهو .«افصلا

 ."!قرشلا 2 ةفسلفلا ةكرح هتومب تهتنا دقل :يصيرتيد لوقي انيس نبا نعو «مهنم

 بطلا اهنم ىتش مولع 2 خبنو .ىراخب ةنيدم ىرق ىدحإ انيس نبا دلو
 لاوحأ تيرطضا او ءريجلاو ةسدنهلاو باسحلاو نيدلا لوصأو بدألاو ةفسلفلاو

 مث دمحم نب نومأم نب يلع هاش مزراوخ دصقو ىراخب نم جرخ ةيناماسلا ةلودلا

 نب سوباق يلاعملا سمش ىلع ددرتي ناكو ءاهريغو سوطو درويبأو روباسين ىلإ لقتنا

 )١( ةعكشلا ىفطصم « ينادمحلا ةلودلا فيس ۲۸٠١

 ) )۲؛مالسإلا رهظ ١/۱۸۷ .

Pg“ +i. CF) 

 ) )4ء۳ دلجملا ءدروملاةلجم العدد٤« ص٠٤١ .
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 سمشل ةرازولا دلقتو .نادمهو نيوزقو يرلا ىلإ لقتنا مث «ناتسربط 4 ريكمشو

 ةاوادمل داع مث «یراوتف ءهیلع اوراث دنجلا نكلو ,[741-415/] ةلودلا رخف نب ةلودلا

 هفاخ نأ الإ ريمألا تام نأ ىلإ اهيف ّلظو .ديدج نم ةرازولا هدّلق يذلا ريمألا اذه

 ("!ةلودلا ءالع اهريمأ هيلإ نسحأف .ناهفصأ ىلإ هجوتف ءهرزوتسي مل ةلودلا جات

 .ةئاملا تغلب دقو ءهفيناصتو هئاكذو هملع 2 هرصع ةردان ('!:ناكلخ نبا هنع لاق

 بحاص هيوكسم نب دمحأ يلع وبأ خرؤم لا رصعلا اذه 4 ةفسالفلا نمو

 ش ."!قالخألا بيذهت اهيف هبتك رهشأ نمو «ممألا براجت»

 ا” ىفوتملا تباث نب نانسك بطلاو تايضايرلا 2ب ًءاملع رصعلا اذه 2 غبنو

 , رصم و «مكاحلا هلبقتساف رصم ىلإ لقتناو ,ةرصبلا 4 اشن يذلا مثيهلا نباو ه

 | دودحب ةرهاقلا 2 كوت ()ةيهلإلاو ةيعيبطلا مولعلاو تايضايرلا 2 ةريثك ًابتك فلأ

 | نب ديعس دمحأ نب دمحم يمطافلا رصعلا ب نيروهشملا ءابطألا نمو ه ٠

 بطلا ےہ ًابتك هل فّنأو . «سلك نب بوقعي ريزولا بحص دقو ه5 ىفوتملا يميتلا

 .("رثك نيرخآ ءابطأب رصعلا لفح امك
1 

 حنس ىقوتملا يبطرقلا ديعس نب بيرعك نوماه نوخرؤم رصعلا اذه قزرو

  .ها١٠ ةنس نرقلا اذه ةيادب 2 رخآلا وه ىفوتملا يربطلا لمع لمكأ يذلا ھ٣

 ليذ يذلا ھ۵۸٤ ةتس ىفوتملا يكاطنألا ديعس نب ىيحي نيماهلا نيخرؤملا نمو

 | .هااا/ ةنس ًاضيأ رخآلا وه ىفوتملا ةيردنكسالا ةقراطب دحأ قيرطبلا نب ديعس ىلع

 ءارمألا ةفحت :باتك فلأ يذلا [41/-509] يباصلا نسحملا نب لاله مهنمو

 هنمو ه157 ةنس ىلإ هب لصوو ؛يرايشهجلا لمع هيف لمكأ ءارزولا خيرات 4
 نم عبتملا بولسألا اذه انه رظنلا ثفليو «يرخفلا» :هباتك # ىقطقطلا نبا دمتسا

 هب لمكي ًالماكتم لمعلا َنوكيل مهريغ ىهتنا ثيح نم نوؤدبي نيذلا نيخرؤملا لبق

 016 /۲ يسايسلا مالسإلا خيرات )1(

 . ٠١١/١ ؛نايعألا تايفو (۲)

 .۲۳/۱ مالسإلارهظ (۳)

 )٤( ءاينألا نويع ٩۳/۲ .

 .۲۳و ۲۰۲/۱ «مالسإلارهظ (0)



 ."!لئاوألا دوهج رخاوألا

 : 0 مك 5
 ةعومجم (")«قاروألا» هياتك دعيو ءيضارلا ذاتسأ يلوصلا ركب وبا مهنمو

 .خيراتلاو بدألا 4 ةسيفن

3 
 ناباتك هبتك مهأ نمو ءه1147 ةنس ىفوتملا يدوعسملا رابكلا خيراتلا ءاملع نمو

 .فارشإلاو هيبنتلا :يناثلاو ءرهوجلا نداعمو بهذلا جورم :لوألا :خيراتلا ے

3 
 ءديلا :باتك بحاص ۳۸۷ ةنس ىضوتملا يسدقملا رهاط نب رهطم مهنمو

 دقو ءاهصاوخو اهرابخأو رصم لئاضف :باتك بحاص قالوز نب نسحلاو ؛خيراتلاو

 .()ه 581 ةنس يوت ؛نييمطافلاو نييديشخإلا رصاعو .ًاليوط رع

 ريكمشو بجاح يتشباشلا دالوأ نم وهو «يتشباشلا يلع نسحلا وبأ مهنمو

 باتك انل كرت .هتبتكم ىلع مّيقلاو هسينأو هللاب زيزعلا بتك نزاخ ناكو «رايز نب
 ماشلاو لصوملاو قارعلا 4 ةريدألا نع ةفيرط ًارابخأ يوحي يذلا «تارايدلا»

 .ه۳۸۸ 2وت دقو .ةريدألا كلت 2 ةلوقملا راعشألاو ةيرصملا رايدلاو ةريزجلاو

 ركذ ءرصم خيرات :باتك بحاص ,«ه١47 ةنس ىفوتملا يحبسملا نيخرؤملا نمو
 .“ةقرو فلأ رشع ةثالث 2 عقي هنأ ناكلخ نبا

 يخرؤم ربكأ وهو ءه١147 ةنس ىفوتملا هيوكسم نيرصاعملا نيخرؤملا نمو

 نم «ممألا براجت» هباتكو !.ديمعلا نبا بتك نزاخ ناكو 2'!ءزتم يأر 4 عبارلا نرقلا
 ينب مايأ نم لوألا ردصلا خيرات 4 هيف بهسأو ءةييرعلا ةغللا 2 ةيملعلا بتكلا مهأ
 ريزولا يبلهملا لاثمأ ثداوحلا هذه ب ةماعزلا ىلوت نمم هتامولعم ىقتساو ءهيوب
 2 ه170 ةنس ىَّشوتملا ديمعلا نب لضفلا يبأ هتنازخ نيمأو ,ه107 ةنس ىضوتملا

 ) )1١«يسايسلا مالسإلا خيرات ”/ 0۸۳ .

 «ةقرولا» :امهيفو «571/ا//1 ءابدألا مجعم ؛707/4 « نايعألا تايفو (؟)

 .ن.م ؛يسايسلا مالسإلا خيرات 4١ /۲ «نايعألا تايفو 2م

 )٤( ,نايعألا تايفو 7/9 ۳٠۹ .

 7١1/١. ءمالسإلا رهظ ۳۷۹ /4 «نایعألا تايفو ()

 . ٤11۸/١ «ةيمالسإلا ةراضحلا (5)

 ٤۹۸ /۲ ؛ءابدألا مجعم )۷(



 مظعو ةلودلا ءاهبب صتخا ىتح هيوب ينب ةمدخ + ةلياج لاوحأ هب تلقنتو .'!يرلا

 "ررادقم عفتراو هنأش

 هتايح ىضق .ه١٤٤ ةنس ىفوتملا ينوريبلا ناحيرلا وبأ رابكلا نيخرؤملا نمو
 يلاعملا سمش دالب ۲۹۰ يلاوح راز مث :مزراوخ ريمأ نومأم نب نومأم فنك 2

 هخيرات هيلإ ىدهأو .ءاملعلا عيجشتب ناتسربط 2 رهتشا يذلا ريكمشو نب سوياق

 ةيقب ىضق ثيح مزراوخ ىلإ داع مث «ةيلاخلا نورقلا # ةيقابلا راثآلا» روهشملا
 نم دنهلل ام قيقحت همسا ًاماه ًاباتك انل كرتو «يونزغلا دومحم طالب 2 هتايح

 ب ًاباتك فلأو ءيونزفلا دوعسم ناطلسلل هادهأ يدوعسملا نوناقلا فلأو ؛ةلوقم

 .(!دوعسم نب دودوم ناطلسلل هادهأ ةميركلا راجحألا

 كلاسملا باتك بحاص يرخطصالاك رابك نويفارغج رصعلا اذه 4 غينو
 لمحي أباتك كرت و «هيلع دازو يرخطصالا باتك عجار يذلا لقوح نباو كلامملاو

 نسحأ هباتكو ,1417 ةنس ىقوتملا يسدقملا رييكلا 2ارغجلاو ةلاحرلاو .هتاذ مسالا

 .("!ةيفارغجلاو ةيخيراتلا نيتيحانلا نم ةميظع ةميق وذ ميلاقألا ةفرعم 2 ميساقتلا

 "!برغملاو ةيقيرفا فصو غب ًاباتك 117 ةنس ىفوتملا ىخيرأتلا دمحم فلأو

 هيف فصي كلاسملاو قرطلا همسا ًاباتك زيزعلا ةفيلخلل ٠ ةنس يبلهملا بتكو

 .(9نادوسلا دالب ةيفارغج

 اذه  رهتشا دقف ,ةيمالسإلا روصعلا ةورذ رصعلا اذه ناك ةينيدلا مولعلا 2و

 يتئام ظفحي مهضعب ناك ىتح ثيداحألا ظفح 2 اورابتو "!,ءاهقف نوثدحم رصعلا

 مهتمصاخمو ةلبانحلا لبق نم بغش نم دادغب هتشياع امم مغرلا ىلعو (!,ثيدح فلأ

 )١( ؛«يسايسلا مالسإلا خيرات ۳/ 0۸٥ .

 .ن.م ؛يسايسلا مالسإلا خيرات :رظناو . 545 /7 «ءابدألا مجعم ء١٠١۱ /0 ءرهدلا ةميتي (؟)

 .714/0 ؛مالعألا 087/7 «يسايسلا مالسإلا خيرات (۳)

 .ه مهن .م ()

 )٠( «ةيمالسإلا ةراضحلا ٠١/١ .

 ن.م ()
 ) )۷«مالسإللارهظ ۲٥۵/۱ .

 ) )۸؛ةيمالسالا ةراضحلا ١/  ۳٣۵و٠٠٦.



 ةملاسمو ًاقافو دهش  زتم لوقي امك . عبارلا نرقلا نإف ,بهاذملا نم مهريغلو ةعيشلل

 , '؟ةبقاعتملا تاموكحلا قالقإ ردصم ةلبانحلا ناك نإو ؟'!,بهاذملا نيب

 يروباسينلا ركب وبأو ۳٠١ ىفوتملا يدنقرمسلا نايح نبا نيثدحملا نم رهظو
 . ٤٠۵ ىفوتملا يروباسينلا مكاحلاو ۲۸۵ ىفوتملا ينطق رادلاو ۳٠١ ىفوتملا

 ريسفت 4 مهداهتجاو ةلزتعملا نواعت وه همدقت يذلا نرقلاو نرقلا اذه 4 نآرقلا
 ىتح هريسفت 2ب يلزتعملا يئابجلل ديدشلا مصخلا فقوم يرعشألا فقوو «نآرقلا

 .ردص هب سوسو ام ىلع دمتعا :لاف

 نب بحاصلا نأ هتيمهأ نم غلب نآرقلل ًاريسفت 6 ماع ىفوتملا ينامرلا فلأو

 .(!ةًائيش ىسيع نب يلع انل كرت لهو :لاق ؟نآرقلا ترسف اله :هل ليق امدنع دايع

 °)ينيوزقلاو يوفدألاو شاّقنلاك حورشلا 2 عسوتلاو باهسإلا © اورابتو

 نمحرلا هللا مسبل هيف ركذ ًاريسفت ۲۸۷ ىفوتملا يلزتعملا يدسألا هللا دبع فلأو

 ."7ههتاليوأت ضعب ةعيشلاو ةفوصتملا ىلع ذخأ دقو ءًاهجو نيرشعو ٌةئام ميحرل

 ملع لوصأ ٠٠١ ماع يلاوح عضو دق 774 ىَّفوتملا دهاجم نبا ناكو

 ىلع ۲۲۸ ىَّضوتملا ذونبش نبا مغرأو .نآرقلا ةءارق لوح تاداشم تماقو .تاءارقلا

 ىفوتملا يذونبشلا جرفلا يبأ لثم ذيمالت فلخ هنكلو ءاهأرق تاءارق نم أربتي نأ

TAAاذه لآو .عامجالا فلاخت فورحب ٣۵٤ ةنس ىفوتملا راطعلا ركب وبأ أرقو  

 تاءارقلا لحم اهيلع قفتملا ةعبسلا تاءارقلا عبارلا نرقلا 2ب تّلح نأ ىلإ لدجل

 اهمسا ةعبسلا تاءارقلا 3 ةماه ةعوسوم ىسرافلا ىلع وبأ كرت دقو ('!.ةذاشلا

 .١/594ءن.م ا (1)

 . ۲۲۹/۱ مالسإلا رهظ (۲)

 5506/١ «ةيمالسإلا ةراضحلا (۳)

 . 0/1 ن. م (4)

 .ن.م (9)

T/۱ i. )1( 

 ) )۷ن .م ۳۲.

 الو س



 تاءارقلا ملع ب ًاباتك كرتف ؛هذاتسأ لمع لمكأ ينج نبا هذيملت نأ امك «ةجحلا»

 عيرشتلا خيرات 2 ةلصاف ةطقن مهأ عبارلا نرقلا ناكو .«بستحملا» همسا ةذاشلا

 دقو ءةمصعلاب نيلوألا ءاملعلا ىلإ رظنو ءداهتجالا باب قالغإ مت ثيح يمالسإلا

 .رخآلا دتميل ضعبلا رسحناو ةيهقفلا بهاذملا تحجرأت

 لامعألا َنودّلقتي هباحصأ ناكو .سرافب يناهفصألا دوواد بهذم داس دقو
 ° بهذملا اذه دلقتي ناك ةلودلا دضع ناطلسلا َّنأل ةبلغلا مهل تناكو ءاضقلاو

 نمو هه 5٠ ىّفوتملا ىخركلا هللا دبع نرقلا اذه 4 ةيفنحلا ءاهقف نمو

 .نآرقلا ماكحأ :باتك بحاص .ه۳۷۰ ةنس ىّشوتملا صاّصجلا هتذمالت

 دادغب يضاق راصقلا نباب ريهشلا يدادغبلا نسحلا وبأ ةيكلاملا ءاهقف نمو

 لوقي ناكو «يشاشلا لافقلا يلع نب دمحم ةيعفاشلا ءاملع نمو :ه۳۹۸ ةنس ىقوتملا

 يناهفصألا كرو نباو ه١ ىّموت يزورملاو ۲۷١ ةنس يفوت دقو ءلازتعالاب
 روفاك ريزو ةبازنح نبا ىلع ًافيض لزن يذلا ينطق رادلاو ٠١5 ةنس روباسينب وت

 .ه١۸٠ ةنس تامو ؛دادغب ىلإ داع مث

 ايندلا بدأ هبتك مهأ نمو ,ه٠10 ةنس ىفوتملا يدرواملا نسحلا وبأ مهنمو

 يقرخلا مساقلا وبأو 7 ىّفوتملا يناتسجسلا ركب وبأ ةلبانحلا ءاهقف نمو .نيدلاو

 TT ىّضوتملا

 عبارلا نرقلا 2 رم يمالسإلا مالكلا ملع نأ زتم ىريو «مالكلا ملع جارو

 ةلزتعملا ةفلاخم تناكو 2') .هقفلا نم هريرحت وه و.هتايح راودأ مهأ 2 يرجهلا

 ويأ ةلزتعملا ةعيشلا نم ناكو < ءةضحم ٌةيمالك عبارلا نرقلا ب نيملسملا روهمجل

 ا"! نيبك نأش نرقلا اذه 2 ن ناهفصأ  ةلزتعملل ناكو ءيناّمرلاو «يدنواّرلا نسحلا

 نوركني اوناكو ("!,لثملا برضم نرقلا 2 مهفتاكت ناكو لدجلاب نيعلوم ةلزتعملا ناكو

 )١( ن.م ۳۹۰.

 ) )۲:مالسإلا رهظ ۲۲۳/۱ .

.TIE/ i. (FT) 

 )٤( «ةيمالسالا ةراضحلا ١/5017

 نام (ه) ۳۷۳/۱ .

۷ = 



 ناكو ° ةرانتسالاو ركقلا ةيرح ةاعد ةلصحملاب مهو .ميجنتلاو هروص عيمجب رحسلا

 هتذمالت نمو ''"!ءاهيلع جرخ هنكلو ءلازتعالا ةسردم جيرخ يرعشألا نسحلا وبأ

 .ه105 ةنس ىفوتملا ىنييارفسالاو 1١7 ىفوتملا ىنالقابلا

 ناك دقو !؛يعيبطلا يعقاولا بهذملا ىوقو «بدألا رشن ىلع فوصتلا دعاسو
 يخلبلاو مهدأ نب ميهارباو ةيودعلا ةعبارك لوألا فوصتلا مالعأ نطوم قارعلا

 ءيكملا بلاط وبأ رصعلا اذه 4 مهلاجر نمو :مهريغو ٌكاحلا رشبو يخركلا فورعمو
 .(؟!بولقلا توق هبتك رهشأ نمو ۲۸١ ةنس دادفيب تام مث ةرصبلا مث دادغبب ماقأ

 .نيفراعلا ناتسب باتك هلو ء۲۸ ىَّشوتملا يفنحلا يدنقرمسلا ثيللا وبأ مهنمو
 يبارعألا ديعس وبأ فلأو :«فوصتلا لوح ءارآ 7" ىّشوتملا لهس يبأ يرتستللو

 .("!كاسنلا تاقيط باتك ه1 41ةنس ىّفوتملا

 :ةصالخلاو

 رصعلا كلذ زيمتو ؛ةيبرعلا ةفاقثلا قلأت رصع يرجهلا عبارلا نرقلا ناك دقل

 :ةيلاتلا صئاصخلاب

 اوسفاقتو :ةفاقثلاو بدألل ةاعر ءارزولاو ءارمألاو ءافلخلا نم ريثك ناك -

 ىلإ سفانتلا اذه ىدأو «مهرضاوح ىلإ ءارعشلاو ءاملعلا باذتجا ىلع

 بلح تناك اذإو ؛:ةصاخب رعشلا اميس الو بدألاو ةماع مولعلا راهدزا

 كب ناك دقف مهل ًاناضتحاو ءارعشلاب ءافتحا مايألا كلت رضاوح رثكأ

 نم ًاريثك مهيحودمم ىلع اوغبسأ نوعدبم ءارعش ىرخألا رضاوحلا

 ةرضاح تناكو ءةيخسلا روصقلا 2 رهدزيو رثكي رعشلاو «حدملا تافص

 ىخسأ نم نويمطافلا ناكو ءاهيلع قوفتلا لواحتو بلح سفانت دابع نبأ
2 7 ٤ . 
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 وهو «ءيناه نبا ٌزعملا زعأ امك هرعاش زعأ ٍحودمم نم ام هنإ :لاقيو
 هيشي ه4 ` يلاوح رصعب يليقعلا فيرشلا ناكو ,يبنتملاب هبشي

 قمعقرلا وبأ نييمطافلا ءارعش نمو ('!,قارعلاو ماشلا ذر يربوتصلاب

 مكاحلاو زيزعلاو زعملا حام ىلع هرعش فقو يذلا .ه۳۹۹ ةنس ىفوتملا

 ."!قارعلاب جاجحلا نباك ماشلاب ناكو سلك نبا ريزولاو دئاقلا رهوجو

 صصخ دقو ءابدأو ءارعش مهرسأ ءانيأو ءارمألاو ءاقلخلا نم ريثك ناك

 ناكو .مهدالوأو ءافلخلا راعشإل «قاروألا» هباتك نم ًامسق يلوصلا

 اميس الو ءءارعش مهريغو نويرايزلاو نويمطافلاو نوينادمحلاو نويهيوبلا

 ريمألا مهقدصأو نييمطافلا ءارعش رهشأ نم ناكو .نييهيوبلاو نيينادمحلا

 ةنس وتو ؛قدصلا 2 ٌةياغ هرعشو ,ةفالخلا لي مل يذلا زعملا نب ميمت
 هلثمو ؛نيثالثلاو ةعباسلا زواجتي ال رمع نع زيزعلا هيخأ ةفالخ 2 ه٤
 .هّنس لثم نع ه101 ةنس وت يذلا سارف وبأ ميظعلا ينادمحلا رعاشلا

 نباك ءابدألاو ءارعشلل نييقيقح ٌةامحو ًءايدأو ًءارعش ءالؤه ءارزو ناكو

 يبأو سلك نباو نادعس نباو ريشدرأ نب روباسو دابع نب بحاصلاو ديمعلا

 باتك ناكو «لاكيم ءانبأو يبآلا دعس يبأو يبتعلاو يبلهملا نسحلا
 بتاك يتسبلا حتفلا وبأ ناكو ؛يباصلاو يمتاحلاك ءارعشو ءابدأ مهنیواود

 2 رابكلا ءارعشلا نمو ("”(رعاش هرس عضومو نيكتكبس نب دومحم

 ٠٠١ ةنس دولوملا يوسوملا يضرلا فيرشلا نرقلا اذه نم يناثلا فصنلا

 دملتت دفو ,دادغبب ميقي ناكو «بسنلا ةقيرع ةرجش نم ردحني يذلا ه

 ءعبارلا نرقلا ممق دحأ وهو :هذاتسأب ًارثأتم يبنتملا بحأو ينج نبا ىلع

 ."لهرعش نم ريثكب عئاطلا ةفيلخلا صخو

 . ۲٠٠/۱ ؛مالسإلا رهظ

 . 197/١ ؛ةيمالسالا ةراضحلا

 ۲٠۹/۱ ؛مالسإلا رهظ ء175 ١/ ؛نايعألا تايفو

 78٠9/١. ءرهدلا ةميتي

 7584/١. «مالسإلا رهظ



 .مهتافلؤم ءابدألاو ءاملعلا عضو مهعيجشتو بدألل ءالؤه ةيامح لظ 4

 وبأ فلأف .مهيلإ تبسن يتلا تافلؤملاب مهوصخ مهيحودمم ريثأت تحتو
 دضع ىلإ ةبسن تايدضعلا لئاسملاو يدضعلا حاضيإلا :يسرافلا يلع

 تايبلحلا فلأو ,ميقي ناك ثيح زاريش ىلإ ةبسن تايزاريشلاو ةلودلا
 باتك يزارلا ركب وبأ فلأو ؛:ةلودلا فيس ةرضاح بلح ىلإ ةبسن
 ينوريبلا فلأو .ناتسجس يلاو ,روصنم حلاص يبأ ىلإ ةبسن ,يروصنملا
 «بتكلا اوفلأ مهنأ امك ءيونزفلا دوعسم ىلإ ةبسن يدوعسملا باتك

 تردصت اهنكلو «مهءامسأ لمحت نأ نود نامزلا كلذ ماكح ىلإ اهودهأو

 ىلإ يجاتلا باتك يباصلا قاحسا وبأ ىدهأ دقف ؛بتكلا كلت تامدقم

 ريزولل ريهشلا يناغألا هباتك يناهفصألا جرفلا وبأو ء«ةلودلا دضع

 يباتكب هصخو ءروباسين 4 يلاكيملا لضفلا ابأ ديرد نبا دصقو ء«يبلهملا
 دابع نب بحاصلل فراعملا فئاطل يبلاعثلا فّلأو ,ةروصقملاو ةرهمجلا

 ةغالبلا رحسو ةفللا هقفو .ريكمشو نب سوباق يلاعملا سمشل جهبملاو

 بحاص نومأم نب نومأمل ةباتكلا ب ةياهنلاو يلاكيملا لضفلا يبأل
 ريكمشو نب يلاعملا سمشل ةيقابلا راثآلا ينوريبلا ىدهأو ''!:مزراوخ
 هبتك مهأ ينج نبا ىدهأو «يونزفلا دوعسم نب دودومل ةميركلا راجحألاو
 .نييهيوبلا ءارمألا نم هريغو يهيوبلا ةلودلا ءاهبل

 اهنم ةّماعلا ةرماعلا تابتكملا ءانتقاب ًاريبك ًامامتها ءارزولاو ءارمألا متها

 تبتك يتلاو ءاهنم ىلوألا خسنلا ىلع لوصحلا 2 اورابتو .ةصاخلاو
 .دحاولا باتكلا نم ةريثكلا دادعألا ءانتقا 4 اورابت امك ءاهباحصأ طخب

 نبا ناك دقف ءاهيلع نيمُيق اونوكيل ءابدألا ةريخ تابتكملا هذهل اوراتخاو

 َناَرخ نايدلاخلاو يربونصلا ناكو ؛ةلودلا دضع ةبتكم نزاخ هيوكسم
 انيس نبا فَّنأو ,تابتكملا هذه نم ءاملعلا دافأ دقو ؛ةلودلا فيس ةبتكم

 روصنم نب حون ةبتكم ىلع ًادمتعم بطلا  نوناقلا ريهشلا هباتك
 ةلودلا دهع ب كلملا ةبعكو دجملا ةباثم» :تناك يتلا ىراخب 2 يناماسلا

(1) 



 نيخرؤملا ضعب ريشيو ('!,رهدلا ةميتي 2 يبلاعثلا لوقي امك «ةيناماسلا
 ذإ ءيسايسلا مهخيرات نم ريثكب مهأ خاقثلا نييناماسلا خيرات نأ ىلإ

 نويوغللاو نويوحنلاو ءارعشلاو نوثدحملاو ءاهقفلا رثكو «ملعلا رهدزا

 يب نوخرؤملاو ءاَرٌّقلاو داهّرلاو ءابطألاو ةفسالفلاو نوملكتملاو ءابدألاو

 .ةييرعلاب بتك مهلكو «مهمايأ

 تناك نأ دعب ةيمالسإلا رضاوحلا ےب ًاعساو ًاراشتنا ةفاقثلا ترشتنا -

 بقاعت ىلإ قرشملا ميلاقأ ے لودلا بقاعت ىدأو ؛دادقب ىلع ًافقو

 ةكلمملا ءاجرأ مع «يملعو ياقث راهدزا ىلإ ىدأ امم :تافاقثلا

 ةفسالفو ءابدأو ءارعشو ءاملع رصعلا اذه 4ب غبن اذكهو ,ةيمالسإلا

 يزاّرلاو ينوريبلاو يمزراوخلاك مهنادلب ءامسأب مهؤامسأ تطبترا
 يورهلاو يبارافلاو يروباسينلاو يناجرجلاو ينادمهلاو يتسبلاو

 ىرخألا ندملاو رضاوحلا تائمو يبلحلاو يدادغبلاو يرصبلاو يلصوملاو

 .نادلبلا كلت ىلإ اوبسن نمم غباونلا نم دحاو ريغ اهنم لك بجنأ يتلا

 مغر اهنيب اميف تافاقثلا مامأ ةحوتفم ةيمالسإلا ةكلمملا دودح تناك -

 2 دلو رعاش وأ بيدأ نم مكف .ةنحاطتملا مهبورحو ماكحلا تافالخ

 | يضمأو ءطالب نم رثكأ ف شاعو ءةرضاح نم رثكأ 4 فّوطو :ةئيب

 زجاوح كانه نوكي نأ نود رضاوحلا نيب ًالوجتم هتايح ينس نم أريثك

 ج اوفوط ةلودلا فيس باحر ےب اوشاع نيذلا ءارعشلاف . دودح وأ

 ا دضعو ةلودلا فيس حدم يدعّسلا ةتابن نباف .هريغ ءارمألا رضاوح

 |نسحلا وبأو «يرلا 2 ديمعلا نباو قارعلا ب يبلهملا ريزولاو ةلودلا

 حدم ؛قارعلا لهآ رهشأ نم وهو .دادغب مالسلا راد ىلإ ةبسن ينمالسلا

 دقو ؛زاريش ے ةلودلا دضعو يرلاب ديمعلا نباو ناهبصأب بحاصلا

 وأو .ه194 ةنس وتو ('!ءءارعشلا خويش سلاجو ءًايبص لصوملا درو

 ارخآ مث ؛ةلودلا فيس طالب 4 هرمع ةرهزو هبابش ىضمأ ءافببلا جرفلا
| 

 ۱ . ٤۹١/١ ةيمالسإلا ةراضحلا )١(

 ) )۲ءمالسإلارهظ ۱۸٤/١ .



 ةناحيرب عيارلا نرقلا فصتنم 4 بقلب يذلا مجاشكو . دادغب 4 هرمع

 ًاذاتسأ ناكو :نيينادمحلل ةيناثلا ةرضاحلا لصوملا طالب 4 بدألا لهآ

 ءارعش نم اوناكو ءلصوملا نم مه ءاقرلا يرسلاو نايدلاخلاو .نييدلاخلل

 وك ةلودلا فيس ةنازخل ًانيمأ ناكو ,يربوتصلاو :هتصاخو ةلودلا فيس

 فيس يترضاح ةقرلاو بلحب ىنغت «مجاشكل اقيدص ناكو ءه1”غ

 .'قارعلاو رصمو ماشلا ءابدأ نم ًاريثك ىقتلاو ءاهرلا نكسو .ةلودلا

 هسفن ربتعي .ةيمالسإلا رضاوحلا نم ريثك ب فوط يذلا يمزراوخلاو

 ام» :لوقي ثيح بلح 2 ةلودلا فيس طالب 2 ةفاقثلا نم لهن امل ًانيدم
 غلبملا اذه غلبو يناسل دح فهرأو ينهذ لقصو يمهف نحشو يبلق قتف

 ىظفحب تقلع ىتلا ةيبلحلا فئاطللاو ةيماشلا فئارطلا كلت الإ ىب

 ."بيشق ةثادحلا ءادرو بيطر بايشلا نصغو يسقن ءازجأب تجزتماو

 ؛سراف طالب ىلإ داعو ,روفاك حدمو رصم ىلإ رداغ مث ؛ةلودلا فيس

 يسرافلا يلع وبأ ةييرعلا اتغبانو "!.ةلودلا دضعو ديمعلا نبا حدمف

 . اهريغو زاريشو بلحو دادغبو لصوملا 2 افوط ينج نبا هذيملتو

 هئارمأو هماكح بلغأف .ًالعف رعشلا نمز يرجهلا عبارلا نرقلا ناك

 يتلا ةميتيلا كيو .ءابدأو ءارعش اوناك مهتويب دارفأو هتالاجرو هئارزوو
 ةرازغ ىلع علّطي نأ دارأ نمل ةيافك رصعلا اذه ءابدأو ءارعشل خرؤت

 .نمزلا كلذ 2 ءارعشلا ةرثكو رعشلا

 )١( ,ةيمالسالا ةراضحلا ۱۸١/١ .

 ) )۳ءةيمالسإلا ةراضحلا ٠٠٠/١ .



 :ةيعامتجالا ةلاحلا ٣

 غلب دقو .ةيعامتجالا ةلاحلا ىلع بلاغلا 4 اهلالظب ةيسايسلا ةلاحلا يقلُث

 خسفتو :ةفالخلا ةبيه هيف تطقس ًادح يسايّسلا بارطضالا نم عبارلا نرقلا

 ىلع اولمعو ؛ةطلسلاب اورثأتسا ءارمأ اهيف ماقو .ميلاقألا اهنع تلصفناو .اهنايك

 .مهدوفن عيسوتو مهمكح ءاسرإ

 تارايتلا نيب عارصلا ديدش تاليودلا عّروم نتفلا ريثك ًايرطضم ًارصع إو

 ميدع ًاجومتم ًايرطضم هرارغ ىلع هيف عمتجملا نوكي نأ دب ال ةجومتملا ةريثكلا
 .تاكرحلا لطعم رارقتسال

 ةلودلا مايأ رش اهمايأ عيمج  هتفالخ تناكو ردتقملا ةفالخب عبارلا نرقلا أدب

 اهلك رومألا مامز لعج امم ءارزولا ةبيه تطقس ءافلخلا ةبيه تطقس املثمو .ةيسابعلا

 ةئام ةلودلا زعم يهيوبلا ناطلسلا نم ىَّقاتي وه نم وهو «يبلهملا ريزولاف ءًايرطضم

 هلمع ىلإ داعي مث ءرازي الو روزي ال هيلع رجحيو «هراد ے سيحيو .ًةعرقم نيسمخو

 ناك یتح ًاحربم ًايرض هريزو برض جيوادرم نأ ركذيو ا"! أطبتغم ًايضار كلذ ىّشاتيِف

 ("! هرمأ ىلإ هدرو .هيلع علخ ّمث هب لح امل سولجلا ىلع ردقي الو ؛يشملا قيطي ال

 ناك يذلا ه777 ةنس ةّيقب نبا هخبطم بحاص رزوتسي رايتخب ةلودلا زعو

 اذ ًاريزو حبصي مث :ريمألل اهميدقت دنع ماعطلا ناولأ قوذديو ءهديب رئاضغلا لمحي

 ءرايتخب همع نبا نم هبلط ةلودلا دضع هيلع بضغ امدنعو "ناش يأ نكلو «نأش

 °. ةلتق رش هلتقو .هيلإ هملسف

 عم ٍهكرت دعب اهيلإ نوداعي وأ مهبصانم 2 نوكرتي لاّمَعلا ناك ام ًاريشكو ,

 سالا قاوذأ تدسف دقو .مهيلع ررقي ام اوعفدي نأ دعب كلذو :مهتنامأ 4 ةهبشلا

 ٠۷۷/١ ءزتم مدآ «ةيمالسإلا ةراضحلا . ١/ ۱١١ «نيمأ دمحأ ءمالسإلارهظ (۱)

 .۱۸/۲و

 .ن.م (۲)

 .ن.م (۳)
 .۱۷۸/۱ ءن.م (8)

 .١/114ءن.م (ه)



 ("!:فرتشلاب لخي ًائيش نيواودلا ةرادإ  ةنامألا ةَّلق ربتعي ال ماعلا يأّرلا ناك ىَّشح

 ةطلس تحت لاملا تيب 4ے لخدتو :جارخلاو ةيزجلا وه لاملل ردصم ربكأ ناك

 بويج ىلإ لاملا اذه بهذي ناك ام ًاريثكو ؛ءءاشي امكو ءاشي ام اهنم قفنيف ءةفيلخلا
 ا"! يراوجلاو يراوجلا راجتو رهاوجلا راجت

 نوفصي ءافلخلا ناك دفن اذإف .رصعلا اذه 2 لوألا ضرغلا وه لاملا ناك

 ءءاينغألا لاومأ نورداصي ءالؤه ناكو ,مهنوبلصي وأ مهنولتقيو .مهئارزو لاومأ
 ےس د 0 »¢ 5 5 . 15 .٠

 روعش ةلق نع اشن دقو ا !ههعابتأو مهتاوهش ىلع هبنوعزوي مت :مهلام مهوبلسيل

 () ريغلا ةماركل هريدقت ةّلق هتماركب ناسنإلا

 ىتح ىعرملا  منفلاك لمه مهتالوو مهلامعو مهءارزو نوكرتي ءافلخلا ناك

 مهلامع راصف ءةيآلا تسكعناف ؛ءافلخلا رود ءاج ًاريخأو .مهوحبذ اونمس ام اذإ

 ردتقملا دهع 4 ةرازولا ىلع بلقت دقل .مهريغب مه نولعفي اوناك املثم مهب نولعفي

 هنس ةداعلا هذه تراصو °)لالدإلاو ةرداصملا نم مهتم دحاو اجن املقو شك ءارزو

 ©. ةقحاللا دوهعلا 4 ٌةعبتم

 ةرداصمو مهيلع رجحلاو ءاقلخلا لمس ةداع ترهظ رهاقلا دهع نم ءادتباو

 مهتاقئاض لحل ءافلخلا علخ ىلإ نوؤجلي ءارمألا ناكو .مهب ذولي نم لاومأو مهلاومأ

 مهنيب عمجي ال «ءارزو ةثالث عبارلا نرقلا لئاوأ يف ةرازولا بصنم دلقت دقو» :زتم لوقيو «ن.م 00(

 . 189 ١/ :ةيمالسإلا ةراضحلا .«ةلودلا ةنازخ اهب !وبهتنا يتلا ةنايخلا يهو «ةدحاو ةلصخ الإ

 ١١4/١ ؛مالسإلا رهظ (۲)

 ٠٠١/۲ ءمالسإلا رهظ (۳)

 )٤( ءةيمالسإلا ةراضحلا ۲/٠۱۸١

 ن.م (5)

 ةنس ةلودلا زعم نزاخ يلعوبأ يفوتو ءاهب ام رداصو هراد ىلإ يقثملا بكر مكجب لق ام )000(

 ضبق 07 ةنس يبلهملاريزولا تام الو ؛هيدل ام جرختسا ىح يبلهملاريزولا لاتحاف ءها"٠0

 تبث اهيف يتلا ةعقرلا قرحأ ه1 77 ةنس ديمعلا نب حتفلاوبأ لقتعا الو ؛ هتكرت ىلع ةلودلا زعم

 نم لسرأ ةلودلا رخف ريزو دابع نب بحاصلا تام الو ؛هيبأ زونكو هعئادو نم ىصحي الام

 . ١/ 77١ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا « هنئازخو بحاّنملا راد ىلع طاحأ

VA —-مل  



 .عئاطلا ةفيلخلا عم يهيوبلا ةلودلا ءاهب لعف امك دنجلا بغش تاكسإو ةيداصتقالا

 مدخلل روصقلا # ةملكلا تراصو .ىّلجلا ةلودلا نوؤش ءافلخلا لمهأ

 يلوو ''!. اههوجو ريغ 2. ةماعلا لاومألا تقفنأو :ناملغلاو يراوجلاو ناوسنلاو

 ةوشرلا نم هولذب امب ُهَّمأو ةفيلخلا لاجر اوضرأ نيذلا نيللضملا نم ةعامج ةرازولا
 نم ناكو .هتماركو بعشلا توق نم ةفعاضم ًافاعضأ هوقفنأ ام اوديعتسي نأ ىلع

 .دالبلا فارطأو ةفالخلا راد 2 اهلك ةلودلا  ءوسلا بد نأ ريذبتلا بقاوع

 ىواكش اهيلع ضرعتف :ملاظملل دعقت ردتقملا ةيراج ةنامرهقلا «لمث» تناك

 نيح 2 ملعلا لهأو ةاضقلاو بتاكلاو ريزولا اهسلجم رضحيو .ةماعلاو ةصاخلا
 .برطلاو وهللا 4 ًاقراغ ةفيلخلا نوكي

 .نتفلا رثكت نأ ةرورضلاب جتانلا راص ةرادإلاو ةرازولاو ةرامالا رمأ فعض الو

 ؛هلامتحاب سانال لبق ال ام ىلإ راعسألا عفترتو ,تاعاجملا عقتو (.بغشلا ثدحيو

 دادفب لهأ ناكو ('!قرطلا عاطقو صوصللاو و نورايعلا رهظيو ءضارمألا ىشفتتو

 ًابلط رصمو ماشلا ىلإ صوصللا تاسبكو تاعاجملاو نتفلا هده ببسب اهنورجهي

 .7551و 5١7 ماع ثدح امك رارفلاو نمألل

 «رجه» ىلإ مهوذخأو مهورسأو ه٢ ماع سالا ةطمارقلا حابتسا دقو

 مدعب تيلب دادغب نأ ودبيو ' روهشملا ةغللا ملاع يرهزألا روصنم وبأ مهنيب نم ناكو

 ءرظنلا تفلت ةروصب قرطلا عطق ثداوح ترثك دقف عبارلا نرقلا ةليط رارقتسالا

 ميظع ىلع ه574 ماع يكرتلا دئاقلا مكجب اولتق نأ صوصللا رش نم عليو

 .ها١١ ةنس ةرصبلا اومجاهو «ردتقملا شيج ةطمارقلا شوان دقو هت

 عور صل ه١517 ةنس دادغب 4 رهظو ه١٠٣ ةنس ةفوكلا ىلع ةطمارقلا ىلوتساو

 ) )۱ءمالسإلارهظ ٠٠١/١ .

 ١/١. «ةيمالسإلا ةراضحلا (۲)

 .اهدعب امو 45 «ىلوملا دبع دمحأ دمحم :د «يسابعلا خيراتلا يف ةدداغبلا راطشلاو نورايعلا )۳(

 ٠٠١/١. «ةيمالسإلا ةراضحلا )٤(

 )٥( ءةيمالسإلا ةراضحلا ۲/٤٠٠١ .

 . ٤٠٠٠/۲ ةيمالسإلا ةراضحلا (5)

 . ٠١١ ءريشالب «يبنتملا (0)



 ٌرطضاو ءه174 ماع ريزو هسأري ةلودلل أشيج مزهو .هرمأ ناطلسلا ايعأو ءاهناكس
 © حئاطبلا هديلقتو هتحلاصمل ه179 ةنس ةلودلا زعم

 ثدح دقو جحلا مساوم 4 جاجحلا ةلأسم نمألا مادعناو قرطلا عطقب لصتيو

 مهل اوحمسيل بارعألل ًاسوكم نوعفدي جاجحلا ناك ىح ةريثك ماوعأ 2ب اذه لثم
 ۲۹۹و ٦۲۸و ۲۸۵و ۲۷۹و ٤۳1و 70و ۲۰۰ ماع اذه لثم ثدحو .نينمآ رورملاب

 اوبهتو ؛قاوسألا ىلع اولوتساو :ًالئاه ًاقيرح نورايعلا ثدحأ 514 ماع يو

 عاطقو صوصللا رثك لب ؛ءابوألاو ءالغلا نم مهباصأ ام ساّنلا فكي مل نأكو .ساّنلا
 ذر اهتاقاط فزتتست ةلودلا تناكو .نيمئاد بعرو فوخ كب ساّنلا شاعف .قرطلا
 ؛يبلهملا ريزولا اهعمقو «دادغب 2 ةميظع ةنتف 7500 ماع تثدح دقف .ءالؤه ةهجاوم

 ةعاجم ساّنلا قحلو .ةطرفم ةدايز راعسألا تداز ۲۷۲ ماع كو "لاهيريثم سبحو

 عفتراو .ءالغلا داز ۲۷۷ ماع و .ًاعوج ءافعضلا نم ريثك تامو ءاوجضو .ةميظع
 ماع و .ءالفلا ةجومل ًايدافت دادغب نع سالا الجف ءًاشحاف ًاعافترا قيقدلا رعس
 اذه ناك امو ءًاعوج ساّنلا نم ٌريثك تام ىّتح تاوقألا تمدعناو .راعسألا تلغ ۸

 ةنس مت دقو ؛يساّيسلا رهقلاو يداصتقالا للخلاو يعامتجالا ملظلا الول ثدحيل

 ءوسل هوقرحأو .دلبلا لهأ هشينف ,نفدو تامف .نيهوركملا لامعلا دحأ لمس ه۹
 )مھل هتلماعم

 مكو ٌريثك قلخ ساّنلا نم تامف .ةّداحلا تايمحلا ءابو رشتنا ه١۳۷ ةنس يو
 لاحلا هب تقاض ملاع نم مکو ؛هموی توف اهيف دجي مل هنأل دادغب رجه ملاع نم

 ضعبب نوموقي ءاملعلا ضعب ناكو (”!.هدنع يش ٌزعأ يهو .هبتك عيب ىلإ ٌرطضا یّتح
 () ةلأسملا لذ مهسفنأ اوقيل لامعألا

 ىّتح «نيرايعلا رمأ لحفتسا دقو «دعب امو ٠١4 «نورايعلا ٠٠١١/١ «ةيمالسإلا ةراضحلا )١(

 . ٠٠١/٤ ؛ةرهازلا موجنلا :رظنا ءرومألا ىلع اوبلغو «داوقلاب اوبقلت

 .۸۷ /۲ «ةيمالسإلا ةراضحلا (؟)

TAV /\ cù. (TD) 

 .14/ نام )0

 . ۱۱۷/۱ «مالسإلارهظ (4)

 ) )5؛ةيمالسإلاةراضحلا ١/۳٤۸.



 رقفو لهج نم هيف مه امو سالا نولغتسي ةسايسلا راجنو نوقفانملا ناكو

 يتلا يعامتجالا نومضملا تاذ ةيساّيسلا تاكرحلا ترشتناف ٠ :مهنوزتبيو ؛ةئبوأو

 .اهب ساَّنلا نتتفاو ؛ةيبهذملا تاّداشملا رصعلا اذه #4 ترهظو . ميعّتلاب ءارقفلا رّشبت

 اهريغو دادغب 4 قئارحلا لاعشإ ىلإ تدأ ام ًاريثكو ءاهبيسب اوُدأتو اهراوأ اولصو

 فقيو ءةفيلخلا نيرحانتملا نم فرط بناج ىلإ فقي ناكو ؛قح ريغب حاورأ قاهزإو

 5707و 70١ ةنس اذه لثم ثدح دقو .رخآلا فرطلا بناج ىلإ داّرقلاو ٌنيطالتسلا

 .اهريغو 5609و ۲۵۷و 5601و ۵۳و

 3 نوزرحتي سانلا ناك ىتح مهسافنأ مهيلع ىصحتو ءنوبَّقاري ساّثلا ناكو

 نكي ملو ءساّنلا ىلع ةباقرلا تددشو ؛مهتاملغو مهئاسن مامأ مهلاعفأو مهمالك

 00 ازاوج لمحي ناك نم الإ ةلودلا دضع مايأ 4 اهنم جرخي وأ زاريش ةنيدم لخدي

 ٌروصق ءارمألاو ءافلخلل ناك دقو ؛هنم ىحتسي ال ًائيش كتهّتلاو نوجملا راصو

 سلاجم ترشتناو ؛ةنيمث شرف ىلع يوتحتو ءاّنغ قئادح م مضت .عاستا تاذ ةمخف

 ءابدألاو نونغملاو ءارعشلا اهرضحيو .ءافلخلا اهدقعي ناك يتلا برطلاو ءانغلا

 يذلا فرّثلا اذهو رودلاو روصقلا ل فرت رصع رصعلا اذه ناك دقل .نويقيسوملاو

 ضراعو ؛رصعلا اذه ب ةفالخلا طوقس ىلإ رج يذلا وه ديشرلا نوراه عم أدب

 .ةيحضلا شيك ةيعرلا تتاكو . :مهلامعو مهؤارمأو مهّؤارزو اذه مهناديم  ءافلخلا

 مهلاومأ اوذخأو ةيعّرلا نم ءاينغألا نع اوشّتف ءارمألاو ءافلخلا لام ّلق امّلكو

 تويبلا سبكو تارداصملاو بورحلاو نتفلا ىلإ كلذ ٌرجو .مهروصق  اهوقفنيل
 نم لاملا يوذ ةرداصم رصعلا كلذ 2 عاشو ءاهبحاص ىلع أرطخ ةورثلا تراص ىتح

 ءافخإلاو ضرألا 2 نفدلاك اهّناظم ريغ 4 مهلاومأ ءافخإ ىلإ ءالؤه دمعف .ءاينغألا

 ظحلا ىلع ليلدّتلل اهنوقوسي .ةفيرط ةّصق كلذ نع نووريو .فوقسلا قوقش ©

 همامأ ترهظ ىعفأ هنع اهتجرف ؛ةيداصتقا ةيرك 4 عقو ذإ ةلودلا دضع هفزر يذلا

 زنك فاشتكا ىلإ كلذ ىداف «فقسلا شبنق . اهلتقب رمأف ؛قلتسم وهو :فقس قش ےب

 ("!.هيف نوفدم ريبك

 )١( نم 6/۲ .

 ) )۲«ةيمالسإلا ةراضحلا ٥١/١ .



 "!,ةمحر ريغ نم هتي جارخلا ليصحت  ةيساقلا لئاسولا لامعتسا ناكو
 مأ رهاقلا بذع دقف جارخلا ةيابج نم ةوسف دش لاومألا دادرتسال بيذعتلا ناكو

 لقتعاف .قارعلا مكجب لخد ه١۳۲ ةنس يو .باذعلا دْشَأ هقلسو هيخأ ردتقملا
 قالخأ ال نم ةيابجلل نوحشري ءارزولا ناكو ('' ( .مهبيذعتو مهتبلاطم #4 دتشاو ؛ساّنلا
 ةدراطملاو باذعلا فانصأ تغلبو ' ̂ مهبولق سمت ةقفش 5ث الو مهعدري ريمض الو مهيدل

 ناطلسلا نم نورتشي هدهع ےب لاّمعلا رابك ناكو '!رايتخب ريمألا دهع  اهتورذ
 (*) ناطلسلل هوعفد ام قوفي ام ىلع مهنم اولصحيل لاومألا بهنب نيمهتملا ءارزولا

 نم قاطي ال أدح تغلب طالبلا تاقفنف .ًاّيس ًاماظن ةلودلل يلاملا ماظنلا ناك
 صاخشأل عابت بئارّضلا رئاسو جارخلا ةيابجو ءفرَّتلا فونصو خذبلاو فارسإلا
 © اوعفد ام فاعضأ مهنم اوُرتبي ىّتح ساّئلاب نوفسعيف .مازتلالا ليبس ىلع

 ءاضق لقت ه١16 ةنس يقف ءةوشرلا راشتناو ماكحلا لُخدتب ءاضقلا لتخاو
 فلأ يتئام ةلودلا ٌرعم ةنازخ ىلإ ذخأي نأ لباقم براوشلا يبأ نب ساّيعلا وبأ دادغب
 تاوهّشلاو ناملغلاب مهّتي ٠ ,ةقلخلاو لعفلا حيبق يضاقلا اذه ناكو ,ةنس لك ے2 مهرد
 لاومأ نم رانيد فلأ نيثالثو ةه ٌهَنس نامعنلا نب دمحم يضاقلا ذخأو "!رومخلاو
 ^ هلاومأ رداصت نأب مكاحلا ةفيلخلا رمأف .ىماتيلا

 ) )1١نام /.

 ) )50م.نء55١/١و5؟/145.

.or/ «i. )9 

 ) ):4م.نء١/564.

 رظنا .ةفيلخلل نامض لباقم ءاهعطتقاو سراف ميلقإ ةلودلا دامع حتف ه117 ماع يف )0(
 . ۲٤۸/١ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا

 ةراضحلا «سدّسسلا ىلإ تلصو ةدايزب ةلوّدلا دضع دهع يف بئارضلا ةيابج تعفترا 000
 جتحاو .(ن. م) ةلوّدلا دضع مايأ يف ۳١۸ ةنس قارعلا لخد د دازو «2557 7/١ ؛ ةيمالسإلا

 ماع ينو ءاهنم اوفعاف ؛١۳۷ ماع ةلوّدلا ماصمص لبق نم ةضورفللا بئارضلا ىلع سالا
 . ۲۳۹/۱ ؛ن.م ءسآّنلا جاهف «رشعلا عضو ديرأ 5

 . ٤11١/١ ءةيمالسإلا ةراضحلا (۷)

  (Aم.نء١5/١غ.



 مليدو كرت نم ءاهنم نوكت دق ناك ءةفلتخم بعش ىلإ شيجلا مسقنا دقو

 ةطلسلاو ءاهريغل ءادعلا رمضتو ءاهسنجل بصعتت رفرف لکو ٠ .مهريغو ةيراغمو

 تايطعألاب نيبلاطم اوبغش املاطو ,ءالؤهو ءالؤه ءاضرإل ريثكلا لاملا قافنإل ةرطضم

 ًادغو یزو ىّلوي مويلاف ءرارقتسا ے تسيل ةيموكحلا بصانملاو .اهتدايزو بتاورلاو

 .هلزعب مهب فسعيو .هتيلوتب نوظحُي .هناوعأ ريزو ّلكلو ءرداصي

 ءقدصت داكت ال ءارمألاو ءارزولاو ءافلخلا تويب ب تناك يتلا ةورثلا نإ
 ءاهقفنيو رانيد فلأ ي يتئام ةنس لك  هعايض نم لفتسي ناك ت ارفلا نبا ريزولاف

 ناكف ,ةدحاو ةمقل الإ ةقعلملاب لكأي الو .رولبلا قعالمب الإ لكأي ال ناك هنإ :ليقو
 .قعالملا هنولواني ءهلوح نم مدخلاو ,ةقعلم نيثالث نم رثكأ ةدئاملا ىلع هل عضوي

 ا"! هنم نوملتسيو

 ؛ةمشحلا امهيف حرطت :عوبسألا 2 نيتليل هئامدنب ولخي يبلهملا ريزولا ناكو
 ا"! ماغنألا عامسو مادملا فاشتراو ةعالخلاو وهّللا ىلإ هدنع نمو وه «فرصنيو

 هقيغر لكأي رقفلاو سؤبلا ديرط ناكف ,رطق لك ب نيكسملا بعُشلا اّمأ
 .نولعفي اًمع مهلأسي نم ةمث سيلو بئارضلاو سوكملا عمجب نوفّلكُما ٌةابجلاو ٌلاَمعلا
 لالقتسا ىلإ تّدأ يتلا يه نويسابعلا ءافلخلا اهيلإ أجل يتلا نامضلا ةقيرطو
 ناكو .ًادج ًائيس يعامتجالا اهّدعب ناكو ؛ةّيسابعلا ةلودلا مسج نع تاليودلا

 .هقمر رخآ ىلإ بهني بعشلا

 ةايح ىلع سكعني ناك يذلا دنجلا عارص ببسب ةيعامتجالا ةايحلا تدسفو

 هباحصأ ينعي ال يذلا يعاطقإلا ماظنلا ببسبو .ةراجتلا ةكرح فقت تح ساّنلا

 ةمه فعضأ امم ملّظلا 2ب مهناملغ طتشاف ؛تارمث نم ضرألا مهيلع هردت ام ىوس

 تافالخلا ببسب ًاضيأ تدسفو ءاهحالصإو ضرألا عرزب مايقلا نع نيحالفلا

 نم دالبلا دوسي ناك ام ببسب كاذو اذه قوفو ةقحالتملا تاعزانملا ةراثإو ةيبهذملا

 ةلودلا فارطأ ضعب ب نيبّلغتملا نيب وأ ةطلسلاب راقئتسالا نوديري نم نيب نحاطتلا

 .رخآلا اهضعبو

 .دعب امو ٤١١ /۳ «نايعألا تايفو )١(

 . ٠٠١٤/۱ مالسإلارهظ (۲)

 دعب امو ١74 /۲ «نايعألا تايفو يف هرابخأ رظناو ءن.م (۳)



 ومن نيتقبط ىلإ عمتجملا رطش يذلا يعامتجالا عضولا اذه نع أشنو

 يب طارفإلا نع ةداع جتنت يتلا رهاظملا ءاينغألا ةقبط جب امنه ؛ةضقانتملا رهاوظلا

 رهاظملا ءارقفلا ةقبط 2 امنو .سمّتلا داسفو راتهتسالاو نئاذّللا  نّتفتلاك فرّثلا

 نم ناكو .قافتلاو ةعيدخلاو ثبخلاو بذكلاو دسحلاو دقحلاك رقفلا نع أشنت يتلا

 فيرخّتلاو لجدلا هراثآ نم ناك امك ءفّوصّتلا ةعزن راشتنا ًاضيأ رقفلا اذه رثأ

 هليصحت نع مهزجعل ىنغلا ىلع لوصحلا © ةموهوملا بابسألاب ساّنلا قّلعتو
 ('! ةلوقعملا لئاسولاب

 عيزوتلا ءوس عمف ءبارطضالا ّدشأ ةيرطضم ةيلاملا ةايحلاف ةلمجلا ىلعو
 :ةيكلملا مارتحا مدعل ةنينأمطلا مدع ىرن رقفلاو ىنغلا ةجرد نيب ديدشلا فالتخالاو

 رداصي لزعي يذلا ريزولاف سالا يديأ  امب مهعمطو ماكحلا ةوهش ببسب كلذو

 هلام 2ب ًاعمط يلاولا ةرداصمل ة ةضرع يرّتلا ريبكلا رجاتلاو .هفلخي نم هلاومأ

 نأ ىَّتح ماكحلل ةاضقلا َقّلمتو ءبهّنلاو بلسلل ةضرع هلاومأ تناك تام اذإ ينغلاو

 2 ديشخإلا ناكو "!,ةلودلا فيس ىلإ تومي نم ةكرت دوعت نأب ىتفأ بلح يضاق

 اذه لثم ىرجو .هلاومأ رداصو هتثرول ضرعت هداوق نم دئاق يوت اذإ رصم

 .امهريغو ديمعلا نباو يبّنهملل

 ةلاح ءوس ناكف :قافنإلاو لخّدلا ماظتنا مدع ىلإ يلاملا بارطضالا ىدأو
 بلطي ام ةرثكل بهّنلاو تارداصملاب ناعمإلاو ةيساقلا بئارضلا ضرفب جلاعي ةلودلا

 نأ «زتم» ركذيو .ضرملاب ضرملل ًاجالع كلذ نوكيف .اهلاثمأو شويجلا تاقفن نم

 عافترا ناكو ؛ةطنحلا اهب عرزي ام رثكأ أدالب قارعلا تناكو ءزبخلا ناك بعشلا ءاذغ

 لزعلا رثك لاحلا تءاس امّلكو ,ةشيعملا ءالغ ىلع ًاليلد ًامئاد ركذي حمقلا رعس

 كلذ نمضي امّنإو :ةنزاوملا لداعت نمضي نم نيطالّسلاو ءافلخلا ىلإ بّرقو .ةيلوتلاو
 .بارخلا ىلإ لوؤي يذلا فسعلاب

 نمف .بعشلا ىلع أدج ةيبلسلا اهراثآ ةيجراخلاو ةيلخادلا بورحلل ناك دقو

 . ۱۲٩۱/١ مالسإلا رهظ ()

 .ن.م ()

 ۲۱۸/۱ :ةيمالسإلا ةراضحلا (©)

 . ۱۲۲/۱ ,مالسإلا رهظ «4)



 ةرم ةبيرضلا بعشلا عفدو .ىضوفلا اوراثأو ءاوبغش ًآلإو دنجلا بتاور عمجت مهتاوقأ
 .هنم ةقرلا باوبأ ىلع ام علخف ٠ ًاديدح ةلودلا فيس نم ةطمارقلا بلط دقو ءىرخأ

 يدؤت برح ةلاح شيعت مورلا اهيف دجاوت يتلا روغثلا قطانم تناكوأ' !.مهيلإ هلسرأو
 .مهتلاح ءوس ے اذه ديزيو < .مهيضارأو مهرود نع سالا اولجي نأ ىلإ

 دوسلا مهنم ناكو ,روصقلا هب تألتماو ٌةغلاب ٌةرثك رصعلا اذهب قيقرلا رثكو
 رصق الخ امّلقو ؛ةيعامتجالا ةايحلا  ريبك رثأ مهل ناكو ءناملغلاو ءاسّنلاو ضيبلاو
 ملو ؛ءامدلا تطلتخاو ءيراوجلا لسن رثكف .ًائايحأ فالآلا غلب لب .مهنم تائملا نم

 نم ءافلخلا نم ريثك تاهمأ تناكو ءداوقلا رابك مهنم ناك دقف ءةنهتمم مهتقبط نكت

 ءايصوأ اوراصف كلملاب اودبتساو ؛يهنو رمآ باحصأ ءافلخلا ناملغ راصو . قيقرلا

 ةناكم ناملغلل ناكو .مكحلاب اودرفتاو ؛ :مهيمودخم نم اوصّلخت مث ؛هباحصأ ىلع

 يکرت كولمم وهو ؛ةلودلا فيس مالغ «كامي» اذهو ءءارمألاو ءافلخلا دنع ةصاخ

 لبج ًاديدش ًانزح هتافول نزح نأ ريبكلا ييرعلا ريمألا اذه دنع هتناكم نم غلب

 مجعلا مهدوقي برع اهيف حلفي ال يتلا مدخلا ةلود ىلع جتحي يذلا وهو «يبتتملا

 زيلكت ىعدي يكرت مالغ ةلودلا زعل ناكو «هدئاصق مظعأ نم يه ةديصقب هيثري

 برحل اهّدرج ةّيرس ىلع هلسرأ نأ هب ةلودلا ٌرعم باجعإ نم غلب دقو «رادماجلا
 دضعل ناكو )هيلع ًازيزع ناك «لَمك» همسا مالغ ةلودلا فيسلو ° نادمح ينب

 (,هدالوأ اهب ىظحي ال ةناكمب هدنع عّتمتي «ركش» همسا ,دوسأ يصخ مالغ ةلودلا

 °).ساتلا نويع نم هطقسأ ام هيلع ىوكشلا نم رهظأو :يكرت مالغ رايتخبل رسأو
 خذ يلقصلا رهوجو .ناقفألا 2 نيكتكبسو قارعلا #2 سنؤمو مكجبل ناك ام فورعمو

 تنا ناملغلاب لزفتلا رشتناو .ةناكم نم رصمب يديشخإلا روفاكو ,رصمو برغملا
 .هريغو ٌيمالّسلا رعاشلاك ناملغلاب َلْزُكَتلاِب اوطرفأ ءارعش رهتشاو .ًاريبك

 .طاسوألاو ءاينغألاو ءارمألاو ءافلخلا تويب 2 قيقّرلا نم ءاسُنلا تلغلغتو

 .7؟5 7/١ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا )١(

 .۱۸/۲ ن م ()

 ۳/۲ ن م (۳)

 .۲/¥11 ءن.ع (4)

 . ۲۹۳/۱ «ةيمالسإلا ةراضحلا (ه)

 هس راها



 ةايحلا 4ب ردتقملا مأ ةنامرهق رود نم هانفلسأ امو .ةيلاع ةلزنم نهضعب غلبو

 .كلذ ىلع ماه دهاش ةيساّيسلا

 ربكلا ناكو :نيفرتملاو ءاينغألا ةقبط دوسي لالحنالا ناكو ؛قالخألا تدسفو

 بتك ألمي ام تاياوهلا نم مهل راصو .وهّللا 4 اودامتو ءرمألا يلوأ نديد ةسرطغلاو

 لاجرلاو ؛ةكيدلاو ناريثلاو شابكلا ةيؤرب هتياوه عبشأ ريمأ نم مكف الجخ خيراتلا
 © كلذل ًاسوقط ماقأو «هترضحب عراصتت

 يرجي امو براقعلاو يعافألاو تايحلا ىلإ رظنلا ىوهي ءارزولا ضعب ناكو
 يسري ةلقم نبا ريزولاف " !. هراد 4 ةمَّخرم ةفيطل ةعاق اهل صّصخف «هارجم

 يوق شبك ةلودلا زعم شويج دئاق يكرتلا نيكتكبس دنع ناكو .هرصق 4 تاناويحلا

 مامح قبسف «بوقعي هريزو مامح همامحب قباس زعملا ةفيلخلا نأ ىكحيو "!,حاطنلل
 .هيلع كلذ مظعف ءةفيلخلا

 نوعيبي نوسئابلا ءارقفلا ناكو .ةرتهتسملا طاسوألا  ناملفلاب عولولا داسو

 لوح اوُمّتلاف .ءابدألاو ءارعشلاو ءاملعلا كلذ نم جني ملو . لكألا ةمقل نيمأتل مهتمارك

 نوردصي وأ ةمكاحلا ةقبطلا ىلإ اهنودهيو .بتكلا نوُمّلْؤي وأ حئادملا نوغبسي روصقلا
 كانه نكي ملف ؛نيتقبطلا نيب ًادج ةوهلا تعسّناو :مهيلع ءانثلاو مهركذب بتكلا هذه
 .ةيداصتقال ةيعامتجالا ةايحلا ےب اوت

 دقف :ةيغاطلا رهاوظلا اهتزرفأ يتلا ةداضملا تاكرحلاب ًاراوم عمتجملا ناكو

 فقوو .داهزلاو كاسّشلا نم ةقبط نوجا او ىوهلا تاجومو فرتلاو خذبلا نع مجن

 ,جرحتلاو رّموتلا لهأ نم نوددشتم ةعالخلاو ىوهلاو ةناجملا تارايت بناج ىلإ

 .ساّنلا لاح ءوس 4 ًاضيأ تمهسأ يتلا تامداصملا تعقو ىَّتح ًانايحأ ءالؤه ددشتو

 كانه ناك دقف ءطقف ةشاعملا ةايحلا 2 يقبطلا زيامتلا رهاظم نكت ملو

 نم ةبارقلاب زتعم امهالكو ؛نييسابعلاو نييولعلاك اهمدو اهبسنو اهفرشب زتعت ةقبط
 دالوأك ةقيرع ةيبرع تاتويب كانهو .ًابلاغ تازازح امهنيبو .«ص»# هللا لوسر

 0. م )۱)

 . 0/١ «مالسإلا رهظ 030

 . ٠٠١ /۲ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا )۳(



 كانه ناكو .ةلودلا زعل ًاردزو ناك يذلا يبلهملا مهنم رزوو :ةرفص يبأ نب بّلهم ا

 .,مهيراقأو مهرس كلذب ر زتميو .نيواودلا ءاسؤرو ءارزولاك ٠ بصانملاب تمت دمت ةقيط

 ےب اونوکی نأ نوثبلي امف .نولزعی مث .ًانيح ةّمقلاب نونوكيف تقوم ءالؤه زازتعاو

 .ديرشتو لتفو لاومأ ةرداصمو لزع نم هل نوضرعتي ام ةرثكل رخآ ًانيح ضيضحلا

 بصنملاب نوتعملا ءالؤهو ؛لامعألاو ةراجتلاو ثرإلا نم ءاينغألا ةقبط أريخأو

 هاج الو بسن الو لامب نوزتعي ال بعشلا نم ىّقبت امو ؛هب طرفم فرت لب نوشيعي

 .همونو هماعط مهدحأ مه

 ةيودي تاعانصو ةروطتم ةينارمع رهاظم تماق دقف .هاتروص ام ىلإو

 امو روصق نم ماكحلا هداش ام ّنِإَو ؛ةديدج ةيعارز تالصاح ترشتناو .ةمّدقتم

 هب اونيزو «مهروصق هب اوشرف امو ءسبلملاو برشملاو لكأملا 2 خذابم نم هيف اوُيتْفا
 رود ءانبو تايفشتسملا ةماقإك ةروطتم تامدخ نم اومّدق امو ءاهناردجو اهفوقس

 ةّيودي ةّيعانص ةكرح جتان ةرورضلاب ناك امّنِإ ءندملا ميظنتو ئّرلا ةينقأ قشو ملعلا

 داجسلاک ءابآلا نع ءانبألا هتراوتي صاخ عونب رهتشت ةنيدم لك تناكو ءةمدقتم

 ةيراجتلاو ةيعانصلا لامعألاب موقي ناك نم ءاّفرألا نمو «ساحتلاو ةينآلاو جيسنلاو

 ءاسفلخلا ضعب نم معدب رشتنتو روطتت تناك لامعألا هذه لثمو «مهتداسل

 تاعارز اولخدأ مهنأ ناديملا اذه 2 نيينادمحلل ركذيو «مهعيجشتبو نيطالّسلاو

 ("!.هريغو نطقلا ةعارزك ةريزجلا ىلإ ةديدج

 عبارلا نرقلا 2ب ةيعامتجالا ةايحلل فصو نم هيلإ انلّصوت ام لمجم وه اذه

 .هبلغأ ينج نبا شياع يذلا نرقلا يرجهلا

 )١( ءةيمالسإلا ةراضحلا ٠٠١۲/۲





 يخاثلا لصفلا

 ينج تبا ةايح

 :لصوملا

 ةروهشملا ٌةنيدملا .داّصلا رسّكو حتفلاب ءلصولا» :نادلبلا مجعم #4 توقاي لاق
 ةعسو قلخ ةرثكو ًامظعو ربك ريظنلا ة ةليلخ مالسإلا دالب دعاوق ىدحإ ءةميظعلا

 قارعلا باب يهف ؛نادلبلا عيمج ىلإ ُدّصِقُي اهنمو نابكُرلا لاحر طحم يهف ؛ةعق
 ايندلا دالب نأ تعمس ام ًاريشكو .ناجييرذأ ىلإ دصقي اهنمو .ناسارخ ماشو

 ْنأل لصوملاو برغلا باب اهنأل قشمدو قرشلا باب اهنأل ؛روباسين :ةثالث ماظعلا

 :ه١/1 ةنس ىّشوتملا يسدقملا لاقو ا ال امّلَق نيتهجلا ىلإ دصاقلا

 ولخي ال خئاشملاو كولملا ريثك ءاملا حيحص ءاوهلا ُبّيط ءانبلا نسح ليلج لب لصوملا»

 اهئام ةيوذعو اهئاوه ةحص ىلإ توقاي راشأ دقو . !ءروكذم هيقفو لاع دانسإ نم

 .همجعم كي

 ركذ امك" اهورصمو عهترامع اب اهب , اولصو برملا نأل ؛مسالا اذهب لصوملا تیمسو
 اهنأل لصوملا تيّمس اهّنأ اهنم ىتش تاريسفت اهتيمست 2 ركذ دقف ثوقاي اًمأو ءيسدقملا

 رثكأو ؛ةثيدحلاو راجنس دلب نيب وأ تارفلاو ةلجد نيب وأ قارعلاو ةريزجلا نيب تلصو
 همسا اهثدحأ يذلا كلملا نأل لصوملاب تيمس اهنأ ًابارغتسا اهركذ يتلا تاريسفتلا

 دنع دحتت ةلجد عورف نم ًاددع نأل لصوملاب تيمس اهنأ «نامجتيوه» ىريو ..””لصوملا
 قتشم اهمساو ةيمسّشلا يبرع دلب يهف لمجملابو .ادحاو ىرجم نوكتو .لصوملا عقوم
 .(لصو) ىثالثلا لعفلا نم

 لباقم ةلجدل ىنميلا ةيبرغلا ةفضلا ىلع  ةعيير رايد ٌةبصق  لصوملا عقتو

 . «لصوملا» ةدام «يومحلا توقاي «نادلبلا مجعم 000

 . ٠١۸ «يسدقملا «ميساقتلا نسحأ (۲)

 .۱۳۹ ٤ن .م (۳)

 . ٠١١/١ «رماّسلا لصيف .د « ةينادمحلا ةلودلا باتك نع (4)
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 امنإ ,نأش تاذ يمالسإلا حتفلا لبق لصوملا نكت ملو . نييروشآلا ةمصاع ىونين
 تاراغ اهنع ًدصيل یونین لباقم تاعيلق لت ىلع موقي ريغص نصح درجم تناك
 ةنس باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع ب لصوملا تحتم دقو .برغلا نم نيريغملا
 ًاناويد اهل لعجو .ماظعلا راصمألاب لصوملا ّقحلأ دمحم نب ناورم دهع و ")ه٠
 :توقاي لاق دقو ."!ًاروس اهيلع ینیو .اهتاقرط بصنو ءًارسج اهيلع بصنو .ًاصاخ
 لصوملا ترهدزاو . اهيف دجو الإ نادلبلا نم ٍدلب ذي تاريخلا نم ًائيش مدع امّلق
 تاحالصإب يلع نب ليعامسا روصنملا لبق نم اهيلاو ماقو ؛نييسايعلا دهع ے
 دهع ىلع هعيسوت متو ءرضاح يبأب فورعملا دجسملا اهيف ىنبو ءةماه ةينارمع
 .©)دمحم نب ناورم مايأ ىلإ عماجلا ءانب عجري توقاي ناك نإو ءيدهملا

 تناك تلاثلا نرقلا ةياهن ے نيينادمحلا مكح تحت لصوملا تلخد نيحو

 جركلاو ىونينو راجنسو ُثيركت اهنم ةريثك ًالامعأو ًاروك توح .ٌةرهاز ةرماع ةنيدم
 .ناجیبرذأ دودح ىلإ تدتما ىتح تعستاو ءروزرهشو

 تناك ثيح .زاتمملا يراجتلاو يبرحلا اهعقوم نم اهتيمهأ لصوملا تلان دقو
 ۷٤ دادغب نع دعيت يهو ءناجيبرذأو ناسارخو قارعلا ىلإ سيئرلا ٌدفنملا

 ترهدزاو ءًاخسرف ١4 (رضمو ة ةعيبر رايد ةنيدم يهو) نيبيصن نعو ,"!اخسرف
 تزاتما 0 ءرجشو ليخن نم عرزلا اهب رثكو ءراهدزا امّيأ نيينادمحلا مايأ
 نبا داشأو . س دقملا ركذي امك مهل ةباثم راجتلا اهدْخََنا يتلا اهقدانفو اهقاوسأب

 اهتاناخو اهتاماّمحو اهدجاسم ةرثكو اهروسو اهتعلقو اهتويبو اهجاربأب ريبج

 168/١. ءس .م :ةينادمحلا ةلودلا (۱)

 . ٤٨۷/۲ ؛نادلبلا حوتف (0)

 .س .م ؛نادلبلا مجعم (۳)

 .ن.م (4)

 . ٠١١/١ س .م «ةينادمحلا ةلودلا (4)
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 نماثلا نرقلا 4 ةطوطب نبا اهراز اًنو 'ةسدقملا اهدهاشمو اهسرادمو اهقاوسأو

 .ريبج نبا مايأ تناك امك ةرماع ةنيصح ةتيدم اهدجو

 ةنس اهل دمحم نب ناورم ةيالو ناّبإ لصوملا ىلإ ةييرعلا لئابقلا ةرجه تدادزا
 ,"!/نادمح لآ راد تناك. ًايلاح ناتسيرع يهو . نيبيصن نإ :يناذمهلا لوقيو ه۲
 هفلخو ةعيبرل نكاسم هيف ميقتو ؛لصوملا راسي ىلإ عقي يدوجلا لبج نأ ركذيو
 عقت دادغب هاجتاب لصوملا نيمي ىلإو :نمرألا ميقي داركألا فلخو .داركألا شيعي

 :هباتك ك ه1! ةنس دعب ىفوتملا يلصوملا يدادغبلا لفوح نبا ىريو .ةثيدحلا

 رضمو ةعيبر لئابقل ةريثك ءايحأ ىلع يوحت تناك لصوملا نأ ؛")ضرألا ةروص

 نميلا فارشأو دزألا هوجو نم نارمع ينبو دهف ينب نم راسيلا يوذ تويبو نميلاو

 .ةيرضمو ةيعبر لئابقل يعارم ةريزجلا يرارب تناكو «مهريغو

 ةلوجلاو ةلوصلا تاذ بلغت ةليبق ّنكلو ءدزألا نم اهناكس ىلع ةبلاغلا ةفصلاو

 ةريرجلا خيرات 2 اهرود بعلت تّلظ ةييرعلا ةريزجلا هبش 2 ةيلهاجلا ثادحأ 2
 ةلودلا ميقت نأ اهل حيتأ ىتح رصعلا ثادحأ 2 قيمعلا اهريثأت رثؤتو ءلصوملاو
 ةلودب اهرزأ تدشو عبارلا نرقلا ةليط ترمتسا يتلاو لصوملا 2 ةينادمحلا

 ' اهعم تلقن ةريزجلا ىلإ تلقتنا يتلا بلغت ةليبق نأ ودبيو «بلح 4 ىرخأ ةينا.
 ًاطيلخ نيينادمحلا مايأ ةريزجلا ناكس ناكو .اهتفاقثو اهديلاقتو اهتاداع نم ًاريثك

 , اوناكو :ةريزجلا ناكس بلغأ نولكشي برملا نه .نمرألاو داركألاو برعلا نم
 ١ اهدعب ةيليقعلا مث ةينادمحلا ةلودلا مايق ناك ثيحب ثادحألل ةكرحملا ةسيئرلا ةوقلا

 دمت نيذلا داركألا مهيناج ىلإ ناك دقف ؛مهترثكو كانه برعلا ذوقن ىلع ًاليلد

 ,نم ةريزجلا ضرأ 4 نولزني اوناكو .ةينيمرأ ىلإ يدوجلا لبج فلخ نم مهدالب

 'ىلإ نييمارآلا نم ًاريبك أددع اهب اودجو لصوملا نوملسملا حتف انو ءلصوملا لامعأ

 رود ةليمج ها :ليقو «يئادمحلا ةلودلا رصان هاشأ دقو .س . اد ةلودلا 0(

 . 19/1 ؛ةيئادمحلا ةلودلا ١١١ ؛ينانمهلا ؛برعلا ةريزج ةفص )0

 . ١/ ٠١١ ؛ةينادمحلا ةلودلا « ١10 ؛لقوح نبا ؛ضرألا ةروص (۳)



 يرذالبلا ركذي امك سوجملاو دوهيلا نم ةيلقأ بتاج

 دج ن ادمح جوزتو ؛مهوفلاحف مهرطخو داركألا ةوق نوينادمحلا كردأ دقو

 تنب ةمطاق جوزتف .ةلودلا رصان هديقح هودح اذحو يدرك ٌةأرما ةينادمحلا ةرسألا

 ةلودلا فيس نأ نيخرؤملا ضعب ىريو .هيلع ٌريبك ريثأت اهل ناك يتلا ةيدركلا دمحأ

 ."ةيدرك أ نم

 ءاهلامعأو لصوملا ىلع نييساّيعلل ًالاّمع مهرمأ ةيادب 4 نوينادمحلا ناكو

 .ه15؟ ةنس لصوملا ىلع نادمح نب هللا دبع ءاجيهلا ابأ ىفتكملا ةفيلخلا ىَّلو ثيح
 ىلع هتردقل هيبأ لامعأ ىلع نسحلا هنبا ٌردتقملا ٌرَقأ ءاجيهلا وبأ لتُق امدنعو

 عمقو جراوخلا تاروثو داركألا درمتو ةريزجلا 2 ةرحانتملا لئابقلا ىلع ةرطيسلا

 اذه نسحلا ناكو .مورلا رطخ ةهجاوم 3 فوقولاو ءمهل ةيداعملا لئابقلا تاوادع

 .لصوملا ةرامإ ىلع هيبأل ًايئان لصألاب

 ءدادغب نأش اهنأش رصعلا اذه 2ے بارطضالا ةديدش لصوملا رومأ تناكو

 2 همكح خيسرت ليبس 4 ةرمتسم تاعارص ينادمحلا ةلودلا رصان ضاخو

 ىلع ىلوتساو ءامهيلع ضبقو هيمع ىلع اهيف بلغت ه8١1 ةنس ةنتف عمقف .لصوملا

 .عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا 2 مهريغ دض نيينادمحلا عارص رمتسا مث .ةنيدملا

 ةدافو مهتداقو مهئارزو عم تاعارص ىلإ نييسايعلا ءافلخلا عم تاموصخ نمف

 ًاريمأ ةلودلا رصان حبصأ ىتح دادغب 2 ةفالخلا نوؤش ے اولخدتو .كارتألا دنجلا

 ىلإ دوعيل اهنع الج هنأ الإ ءدادغب 4 ةرتفلا كلت لالخ ماقأ ماع نم رثكأل ءارمألل

 :نييهيوبلا عم هعارص 4 رمتساو ءاهيلإ داعو لصوملا نع الج ام ًاريثكو ؛لصوملا
 تالزانت ىلإ يدؤي عارصلا اذه ناكو :ةلودلا دضعو ةلودلا ٌرعو ةلودلا زعم

 ينادمحلا ةلودلا فيس ةافو دعبو .ًابلاغ ةينادمحلا ةرامإلا باسح ىلع تاحلاصمو

 مكحلا ىلع هتردف ةلودلا رصان دقفو ؛لصوملا ةرامإ رمأ برطضا ه۲ ۵١ ةتس

 ىتح :مهنيب اميف عارص ىلإ مهريغ دض نيينادمحلا عارص لوحتو هؤانبأ هيلع درمتو

 .ه٤٣١٣ ةنس ةلودلا هذه طوقس ىلإ رمألا ىهتنا

 حارم ناك بلحو لصوملا 2 نيينادمحلا طالب نأ ىلإ ًاقباس انرشأ دقو

 )١( ؛ةينادمحلا ةلودلا «؟77 ؛يرذالبلا ؛نادلبلا حوتف 131/1 .

 ) )۲؛ يّتح بيليف ؛ةيروس خيرات ٠٦١ ؛ةيئادمحلا ةلودلا ۱۸٦/١ .



 5ذ”ذ”151#)"0 ل ااا

 نم لحترا بلح ةراّمإ طوقس دعبو ؛نيفنصملاو نيعدبملاو ءابدألاو ءارعشلاو ءاملعلا

 ةيركفلاو ةيفاقثلا لصوملا ةضهن نع ثيدحلا متخنو ءلصوملا ىلإ ءالؤه نم اهيف ناك

 2و ٍ يصحب نأ نم رثكأف ملعلا لهأ نم لصوملا ىلإ بسني نم اًمأو» :توقاي لوقب

 .ةّيبرعلا ٌةغبان ينج نب نامثع حتفلا وبأ دلو ٌةرثك هؤاملع ىصحي ال يذلا دليلا اذه

ألا ينج نب نامثع حتفلا وبأ مامإلا مدقتملا خيشلا وه :(' )ينج نباو
 يدز

 :اهباحصأ تايفو بسح ةيترم ةيلاتلا رداصملا ينج نبال تمجرت )1١(

 . ٠١۷/١ :454ت «يبلاعثلل رهدلا ةميتي ١

 . ۹۵ « ۳۸٤ت «ميدنلا نبال تسرهفلا 1

 ۲٤. ھ٣٤٤ت ‹ يخونتلا رعسم نبال نييوحنلا ءاملعلا خيرات ۳

 ۳۱۱/۱۱١-۳۱۲. ھ ٤٦٣ ٹ « يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات *

 . ۱۸0-1٤۸۱ /۳ ھ1۷٤ت ‹يزرخابلل رصقلا ةيمد 0

 . 0۸0/۲ ھ۷0٤ت « الوكام نبال لامكإلا 1

 . ۳۲۸/۳ ھ۵1۲ت « يناعمسلل باسنألا ۷

 . ۱١۳ ء(ذئاع  مصاع) ءهه77ت ءركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات 4

 TIA TY «<F هدالدت ‹ هخ ويش نع هاور اميف ريخ نبا تسرهف .4

 . ۳۳۲-۳۳٤٣ ءهدال هت« يرابنألا نبال ءابلألا ةهزن ١ ١

 . ۳۳/۱۵ ھ۳۹۲ ةنس تايفو ءه091ت ؛يزوجلا نبال مظتنملا ١

 . ٤/ 10۸0-۱1١۱ ه1 ۲1ت « توقايل ءابدألا مجعم ١

 . ۲۱/۸ :ه٠117ت «ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 1

 . ۲۹۹/۱ «ه 1۳۰ت ءيرزجلا نبال باسنألا بيذهت يف بابللا 4

 . ۳۳۵-۳٢ /۲ ه٤ ات ‹ يطققلل ةاورلا هابنإ 6

 . ۲٤1/۳-۲٤۸ ھ1۸۱ت «ناکلخ نبال نايعألا تايفو 1

 . 151/7 هالات ءءادفلا يبأل رشبلا رابخأ يف رصتخملا ١١

 010 ھ۳٤۷ت «يناميلا يقابلا دبعل نييوغللاو ةاحنلا مجارت يف نييعتلا ةراشإ ۸

 . 117/117 ءهال48ت ءيبهذلل ءالبتلا مالعأ ريس 4

 . ۲۷۱ ۰۲۷۰ص ۰۳۹۲ ةدس ثداوح ‹يبهذلل مالسإلا خيرات-١

 . 517 /؟ يبهذلل ربعلا 1١



 . 1١14/7 يبهذلل ظافحلا ةركذت 137

 . 440/19 1١74 /۳ ؛ال14 :ت ؛يدفّصلا كبيآ نب ليلخل تايفولاب يفاولا 1
 . 410/7 ؛هالآ8ت ؛ يعفايلل نانجلا ةآرم 5

 7717/١1. :هالال؛ت «ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 1

 . ۱۳۷ ھ۸۱۷ت ؛ يدابآ زوريفلل ةغللا ةمئأ خيرات يف ةغلبلا "7

 . ۲٠۵/٤ «ه۸۷ ٤ت « يدرب يرغت نبال ةرهازلا موجنلا 4

 ۸۷٤. ةنس ىّقوتملا ةبهش يضاق نبال نييوغللاو ةاحنلا تاقبط 4

 ١ ؛يطويسلل ةاعولا ةيغب ت4١١هء ٠١١۲/۲ .

 ١ ه3 58ت ةداز يربك شاطل ةداعسلا حاتفم ١/ 170-175 .

 . ٠٤١/۳-٠١١ ءه894١٠١ت ءيلبنحلا دامعلا نبال بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ۲
 . ۱۹۹/۱-۲١۱ «ه ۱۰۹۱ ت «يدادغبلا رداقلا دبعل داعس تناب حرش ىلع ةيشاح 17

 . 151/0 «ه۱۳۱۳ت ؛يراسناوخلل تاّنجلا تاضور 4

 ٠ م۷1 :ت «يناتسبلا فراعم ةرئاد ۳/۱ .

 ۲/۲ «م ٤۱۹ت «ناديز يجرجل ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات "1

 . ٥۳۱/١ «م۱۹۲۰ت «يدادغبلا اشاب ليعامسال نونكملا حاضيإ ۷

 . ١/ 10١ « يدادغبلا اشاب ليعامسال نيفراعلا ةيده ۸

 . م۱۹۲۸ ةرهاقلا عبط 43/١ «سيكرس سايلإ فسويل ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم ۹
 . ۳۸/۸ «ه١۳۷١ت «يلماعلا نيمألا نسحم ديسلل ةعيشلا نايعأ 4 ٠

 6/۲ :م1507ت «ناملکورب لراكل يبرعلا بدألا خيرات-١

 . ۰6/6 م۹۷ ت ؛ يلكرزلل مالعألا 47

 . 0۷1/۲ «م۱۹۷۸ت ءخورف رمعل بدألا خيرات 41“

 . 501/1 م1548 ت «ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم 4

 ٥ ؛ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ٠١١/١ .

 . صاصقلا دمحم ذاتسألل ةيوخللا هتفسلفو ينج نبا-؛ 1

 .م1919/ةنس ٣ج « 1١1١ دلجلا نيمأ هللادبعل فطتقملا ةلجم -۷

 89 «۳۱ ٠ ۲۵ ء٤۲ تادلجملا سلط دعسأ روتكدلل قشمدب يبرعلا عمجملا ةلجم 8

 . نيكزيس داؤفل يبرعلا بدألا خيرات 4

2 3 



 :ءايلا نوكسو اهرسكو نوثلا ديدشتو ميجلا رسكب ؛ينجو .يوغللا يوحنلا يلصوملا
 برعم وه وأ .'اةاعولا ةيغب ب يطويسلا ركذي امك ينك برعم وهو ؛يمور ملع
 فورحلاب بتكت ينجو ."فطتقملا ةلجم 2 نيمأ هللا دبع ركذي امك (سيانج)

 يرقبع ريكفتلا ديج ليبن ميرك :هانعمو :(062113أال5) ينانويلا ظفللت ةلثمم ةينيتاللا

 2 الوكام نبا لوقیو ؛(' !صئاصخلا ةمدقم 2 راجتلا خيشلا ركذي امك صلخم

 هابأ نأ ركذي ناك حتفلا ابأ نأ يوحنا لمؤملا نب ليعامسا يل یکحو» : :رامكإلا

 .صئاصخلا ةمدقم ب راجّنلا خيشلا هركذ ام قفاوي وهو .«ةيمورلاب ًالضاف ىعدي

 دمحأ نب دهف نب ناميلسل ًاكولمم ناك هابأ نأ اوركذ ينج نبال اومجرت نيذلاو
 تاذ ةيدزألا رسألا نم دهف ونبو :نيماهلا لصوملا تالاجر نم ناك يذلا يدزألا

 (*)  هباتك ف لقوح نبا ركذي امك لصوملا  نأشلا

 راجتلا خيشلا لواحو .هالوم بسن اولهج ينج نبا بسن رمأ نوخرؤملا لهج املثمو
 يبأ يدي نيب بتكي هتثادح ناك هنأ ىأرف كلذ  هرمأ نم نيقي ىلإ لصوتي نأ

 :ًاعايض اهب ىنتقاو .لصوملا ىلإ ه٤۳۸ ةنس يباصلا ةافو دعب لقتنا مث ؛يباصلا قاحسا

 دحأ دّلقملا نب شاورق عينملا وبأ ةلودلا دمتعم وهو « ليقع ينب ريمأ شاورقل اهيف رظنو
 هلتقف .شاورق هيلع بضغ مث .ه١٤٤ ةنس ىلإ 54١ ةنس لصوملا يلو .نييليقعلا ءارمألا

 .("ةنّسلا كلت ثداوح 2 ريثألا نبا ركذ ام ىلع كلذ 4 ًادمتعم ء١١ ةنس

 ١ دادغب « يئارماسلا لضافل يوحنلا ينج نبا 1175 .

 ١ دادغب «يميعنلا ماسحل ينج نبا دنع ةيتوّصلاو ةيجهّللا تاساردلا ۱۹۸١ .

 . ۱۹۹١ ءدادغب « يميعنلا ماسحل « ةيبرعلا ملاع ينج نبا۲

 .اهناكم يف اهيلإ ريشنسو « ينج نبال ةققحم تردص يتلا بتكلا تامدقم 7

 . ٠٠١/١ ؛ةداز يربك شاطل ةداعسلا حاتفم رظناو . ٠١١ /۲ يطويسلا ؛ةاعولا ةيغب )١(

 . ۱۹٤۷ ةنسل «ثلاثلا ءزجلا ؛ ١١ ادلجملا ؛ فطعقملا ةلجم ؛نيمأ هللادبع (*)

 :6620105) نم ًايتآ مسالا اذه ناك امبرود :ناملك ورب لوقيو :« 48/١ ؛صئاصخلا (۳)

 . 110 ١/ ؛ يبرعلا بدألا خيرات .«سويانك

 . 0۸٩0 /۲ ؛الوکام نبا ؛لامكإلا (:2)

 . ٠۹١ ؛لقوح نبا ؛ضرألا ةروص (6)

 . 1١١ ةنس ثداوح « خيراتلا يف لماكلا (1)

 س 4ھ س



 نب ناميلس هسفن وه اذه دهف نب ناميلس نوكي نأ  ُكّكشي راجّتلا نكلو
 اهفرظتسا تايبأ ىلع مدامتعاب كّشلا دعبتسي مث :ينج نبا دلاو ىلوم يدزألا دهف

 ًءاسلج مركمُرلا نبا رعاشلا اهيف وجهي ؛ )اسلا لثملا :هباتك ے اهلقنف ءريثألا نبا
 دهف نب ناميلس مهنيب نمو ؛مهاجهف .هنم رمأ ىلع ءانب كلم لا شاورق ةلودلا فرش

 نم ٌةريبك ٌةدلب يهو ءديعقرب ىلإ ةبسن .ينغملا يديعقربلاو شاورقل ًاريزو ناك يذلا
 .(7نادلبلا مجعم 2 (ديعقرب) ةدام  تايبألا هذه توقاي ركذ دقو ءلصوملا لامعأ

 ىلع ةيرعش صوصن ىلإ ريشي /!نايعألا تايفو  ناكلخ نبا هلقني صن و
 كلت مظن دقو ؛نيبيصنو راجنس نيب ام يونفلا ورمع نب سابعلا رصق طئاح
 ةلودلا رصان نب رفنضغلا يبأ هيخأ نباو ينادمحلا ةلودلا فيس نم لك راعشألا

 طخب همظن ام ّبتك مهنم لكو ءاذه دلقملا نب شاورقو عفار نب بيسملا نب دلقملاو
 _ه١١٤ ةنس شاورق هبتك امو ه١١۲ ةنس ةلودلا فيس هبتک ام نيب نأ ركذيو .هدي
 .ه١44 ةنس ىتح شاورق مكح دقو ءةنس نوعبس

 دروأ ,ناكلخ نيا نع هذخأ هنأ ركذ صن ةينادمحلا ةلودلا باتك فلؤم لقن دقو
 نب دمحم هللا دبع ابأ هدعب ىّلوو ؛ةرازولا نع يطيرارقلا لزع ةلودلا فيس نأ هيف
 لوألا ةلودلا فيس رزوتسا نيريزو ةرسألا هذه تبجنأ لهف ءيدزألا دهف نب ناميلس
 نب دمحم ّنبا نوكيف ؛يدزألا دهف نب ناميلس وهو يناثلا شاورق رزوتساو ءامهنم
 ينج نبا ىلوم يدزألا دهف نب ناميلس ديفحو ءةلودلا فيس ريزو يدزألا دهف نب ناميلس
 ينج نب حتفلا يبأ هالومل حيتأ ىتح ةفرعملاو ملعلا نم ةجرد ىلع ودبي ام ىلع ناك يذلا
 ضمب دروأو .انفلسأ امك ةليبنلا ةيلصوملا ةرسألا هذه لظ 4ب نييوحنلا ربكأ نم حبصي نأ
 ىلع ةلالد مهضعب اهيف ىأرو .هسفن نع اهيف ثدحتي همظن نم ًاتايبأ ينج نبال مجرت نم
 :“)يهو .يملعلا هقوفتو يمورلا هبسنب رختفاف ءبسنلا ةعضب هروعش

 . ٠١١ /" ؛ريثألا نبا ؛رئاسلا لثملا (0)

 . (ديعقرب) ةدام ؛نادلبلا مجعم ()

 .دعب امو 711/60 ؛ناكلخ نبا ؛نايعألا تايفو (۳)

 . 578/7 ؛رماسلا لصيف .د ؛ ةلادمحلا ةلودلا ()

 «مظتنملا يف يزوجلا نباو 7١١/4 ؛دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا تايبألا هذه ركذ )0(
 ء١۳٣٣ /۲ ؛ةاورلا هابنإ يف يطفقلاو . ٠١۸١/٤ ؟ءابدألا مجعم يف توقايو 6٥



 يبسن ىرولا 2 يملعف بسن الب حبصأ نإق

 بسجن ةداياس مورق ىلإ لؤأ ينأ سلع

 بطخلا وذ رهدلا مرأ اوقطن اذإ ةرصايق
2 

 يبن ءاعد اقرش سفك مهل يي بتنلا اعد كالوأ

 ثيح مورلا رصيق نأشب ملسو هيلع ةللا ىلص هللا لوسر ثيدح ىلإ أريشم
 نع دعيلا لك ديعب انيديأ نيب يذلا ُّصّنلاو .(هكلم هللا تبث :مالسلا هيلع لاق
 ,ةفللا هذه زونك نم هللا هاطعأ امب يملعلا هقوفتب رختفي وهف «حتفلا يبأ ةيبوعش

 اذهو .مهل (ص) هللا لوسر ءاعد وه رخفلا ردصم نأ ىأر دقف هتيمورب رختفا اذإو
 "توقاي دروأ دقو .(ص) مالسإلاو برعلا يبنب هناميإو همالسإب هزازتعا ىلع ليلد
 اهيلإ دوعن ةريثك لئاسم حرطتو «ًاتيب نوتسو ةعبرأ كانه اهتدعو ءاهلماكب ةديصقلا
 .هرعش نع ثدحتت امدنع

 لبق دلو هنأ نيخرؤملا بلغأ هيلع يذلاو ءًاضيأ هتدالو رمأ 2 نوخرؤملا فلتخاو
 يحوي ال قالطإلا اذه ناك نإو ءةنسلا اوددحي نأ نود «لصوملاب نيثالثو ةئمثالث ةنس
 نبا وأ ه١ ةنس وهو ."لءادفلا وبأ هيلإ بهذ يذلا دحلا ىلإ نيثالثلا نع داعتبالاب

 دقو ؛ةئمثالث ةنس لبق وهو ءةيمالسإلا فراعملا ةرئادو !ناملكوربو يلبنحلا دامعلا

 درو ام 4 دهتجن نأ انل ناك اذإو ,ةلأسملا هذه ةشقانم ے2 نوثدحملا نوثحابلا لاطأ

 وه صنلا نأو ؛صوقنم صّنلا لعل لوقن انّنإَف .ةياورلا هذهب هدارفناو ءادفلا يبأ دنع
 نوسرادلا هيلإ لصوت ام ققاوي اذهو .«ةئمئالثو [نيرشعو] نيتنثا ةنس هدلومو»
 ناك امّير فراعملا ةرئادو ناملكوربو دامعلا نبا دنع دراولا صنلا نأ امك .( !نوثدحملا

 . مهريغو ؛ 757/7 ؛نايعألا تايفو يف ناكلخ نباو

 .دعب امو ٤/ ۱۵۹١ ؛ءابدألا مجعم 20(

 . ٠١١/۲ ؛ءادقلا وبأ ؛رشبلا رابخأ يف رصتخملا (۲)

 . ۲٤٤/۲ ؛ناملكورب ؛ يبرعلا بدألا خيرات (۳)

 نبا : هتلاسر يف صاصقلا ذاتسألاو ١١ ص ةمدقملا يف بضتقملا باتك رشان رتسبورب ىري (4)

 ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم .ه1770 ةنس يلاوح هتدالو نأ ۲ص ةيوغللا هتفسلفو ينج

 .(۳) ةيشاح ٦٦٤ص )۲٠١( دلجملا



 يتلا ةميدقلا رداصملا نع صّنلا ذخأ دقو ءةمجرتلا وأ ةعابطلا وأ لقنلا 2 ًاصوقنم

 ,نيثالثو ةئمث ةئمثالث لبق ًادإ ّصنلا نوكيف «نیثالثو ةئمثالث ةنس لبق ام ىلع اهبلغأ عمجأ

 .ءادقلا ابأ د ىمادقلا نيخرؤملا ةماع هدروأ ام قفاوي اذهو ءطقف ةئمثالث لبق ال

 2 .ه۳۹۲ ةنس تناك هتافو نأ ىلإ اوبهذ دق ('!نيخرؤملا بلغأ ناك اذإو

 لودو ربعلاك ينج نبال اهب مجرت يتلا هبتك ڪ ركذ دق يبهذلا ناك اذإو رداقلا ةفالخ

 (رشع) ةملك لعلو و .نيعبسلا رشع 2 يفوت دق ِهّنأب ,مالسإلا خيراتو مالسإلا

 نيعبّسلا نس كب كوت ينج نبا نأ ركذ ةبهش يضاق نبا نأ كلذ (رمع) نع ٌةفحصم

 راجّتلا خيشلا هِبَّلغ ام اذهو هها177 وأ ۲۲۱ ةنس هتدالو نوكتف هرمع نم

 .مهريغو عمللا ةمدقم #2 فرش دمحم نيسحو يئارماسسلاو

 (”!نيعبرأ ةدم يسرافلا يلع ابأ هذاتسأ بحص ينج نبا نأ ًايخيرات تباثلاو
 دق ءاقللا اذه نوكيو ه۳۷۷ ةنس يلع وبأ يفوت نأ ىلإ هاقتلا ذنم كلذو .ةنس

 2 لصح ءاقللا اذه نأو :نوخرؤملا هيلع عمجأ ام اذهو .ه۳۳۷ ةنس ًاذإ لصح

 :ةرابع ةيغبلا بحاص مدختسا دقو :خيراتلا كلذ 4 يلع وبأ اهراز امدنع لصوملا

 ةنس نيعيرأ همزال :ةغلبلا 2 يدابآ زوريفلا لاقو ؛ةنس نيعبرأ "!نئموي نم همزلف
 قبطني اذهو ءًاماع رشع ةتس وأ رشع ةسمخ ذئموي هرمع نوكيف ءًارضحو ًارفس
 اهب هبطاخ يتلا ةرابعلا بساني هنأ امك ,نوخرؤملا هركذ يذلا ("7باشلاب هفصو ىلع

 لا ناك امبرو «هالا/؟ ةنس هتافو لعج ذإ 277/1 ؛ةاورلا هابنإ يف يطفقلا دش )١(
 ؛رصتخملا يف ءادفلا وبأو 271١/4 ؛دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا بهذو «ًاقرحم

 ىلإ ٤۷۸/١ ؛رصتخملا ةمتت يف يدرولا نباو 277/4 ؛لماكلا يف ريثألا نباو :, 17

 نبا نأ هخيرات يف يرعملا بذهملا نبا ركذو» :لاق يدرولا نبا نكلو «ه747 ةنس يفوت هنأ

 نإ :لوقأ .«كلذب هدهع برقل حصأ وهو» :لاق مث «ةئمئالثو نيعست ةنس يفوت ينج
 .!!!بذهملا نبا نم ًادهع برقأ يدادغبلا بيطخلا

 .ىرخألا رداصملاو ۱١۸۹ /4 ؛ءابدألا مجعم (۲)

 . «فيرصتلاب ىنتعاو ذئموي نم همزلف» :ًأضي ضيأ ءابدألا مجعم يف توقاي لاقو ٠۳١۲ /۲ ؛ةاعولا ةيغب )۳(

 . كلذ شقاننسو «رظن رضحلاو رفّسلا يف ةمئادلا ةمزالملا ةلأسم يفو ٠١١ « ةغلبلا )4(

 ءيرقي ةقلح يف حعفلاوب أو عماجلاب (يلع وبأ يأ) رمف» : لوقي ءن.م؛ ءابدألا مجعم (4)

 .«باش وهو ءوحنلا



 ريغ  ةليوطلا ةبحصلا هذه 4 نيمأ هللادبع ذاتسألا كيكشت نوكيو ء "يلع وبأ

 ركذ حتفلا ابأ نأ ىلع ًادمتعم ًامهبم مقرلا سلط دعسأ روتكدلا قالطإ نأ امك .هلحم

 لفغأو ءاقللا ةيادب هربتعاف ءه١514 ةنس لصوملا 2 يسرافلا هخيش نم عمس هنأ

 . ةئطاخ جئاتن ىلإ يدؤي رمأ ه۳۳۷ وهو هيلع عمجملا خيراتلا
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 :هخويش

 نوكيف ءه۲۲۷ ةنس ىلإ ه177 ةنس اهيف هتدالو نم لصوملا 2 حتفلا وبأ ماقأ

 ىّتح اهخويش ىلع اهيف سردو ًاماع رشع ةتس يلاوح هسأر طقسم 4 شاع دق
 ب حتفلا وبأ مهيلع أرق نيذلا خويشلا ءالؤه نمو .يسرافلا يلع يبأ هخيشب لصتا

 يلصوملا سايعلا وبأ دمحم نب دمحأ خيشلا لصوملا 2 يملعلا هتيوكت ةلحرم

 بهذمب افراع ًالضاف ًاهيقف ءوحنلا 2 ًامامإ ناكو .شفخألاب فرعيو «يعفاشلا
 دادغب ىلإ خيشلا اذه اهرداغي نأ لبق لصوملا 2 وحّتلا ينج نبا هيلع أرق .يعفاشلا
 دحأ ىلع فقي مل هنأب صئاصخلا ةمدقم ب راجتلا خيّشلا مالكو ءاهيف ماقأ ثيح

 عمس» :لاق ثيح الوكام نبا ركذ ام رياغي لجرلا اذه ىوس لصوملا 4 هخويش نم
 ىلع ذملتت هنأب يحوي امم يلصوم عمج ةلصاوملاو «نييدادغبلاو ةلصاوملا نم ةعامج

 ًاحيصف ًايبارعأ ءالؤه نم ركذن نأ اننكميو ءاهئاملعو لصوملا خويش نم دحاو ريغ
 ًانايحأ هركذيو .هبتك ے همسا ددرتيو «يليقعلا فاّسعلا نب دمحم هللادبع وبا همسا

 هيلع أرق دقو ءةيوارو ًارعاشو ةفللاب ًاملاع ناكو «يرجشلا هللادبع يبأ مساب

 وحن یلعو»: هيف لوقي ؛يودبلا اذهل باجعإلاب هتركاذ أ ظفتحي يقبو ءلصوملاب

 نب دمحم :هلٌّلاقي «يميمت يثوج يليقع يبارعأ لصوملاب ًاميدق ينرضحف كلذ

 : يلع وبأ هل لاقف ءاهيف رصف فيرصتلا يف ةلأسم نع يلع وبأ هلأسف» :لوقي ؛ن.م (1)

 1 . «مرصحت نأ لبق تبيز

 . ۹١٠ص ؛ثلاثلا ءزجلا ؛١١١دلجملا ؛ فطتقملا (۲)

 اتذخأ اذإف . .٣ح 1٤٤ص ؛نورشعلاو سماخلا دلجملا ؛ قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم (۳)

 هبحص هنأو ؛«ه7 4١ ةنس وه ينج نباو يلع يبأ نيب ءاقللا ةيادب نأ ىري يذلا يأرلا اذه

 فلاخم اذهو ءه١۳۸ ةنس يه يلع يبأ ةافو نوكت ءذاتسألا تام نأ ىلإ ةنس نيعبرأ

 .ه۳۷۷ ةنس وه اغإ يسرافلا يلع يبأ خيشلا ةافو نأب تبثت يتلا ةيخيراتلا عئاقولل

 . ٠١۹۵ /4 ؛ءايدألا مجعم )€(



 .«هنم حصفأ ًايودب تيأر املقو «يرجشلا فاّسعلا

 يبأ نع ينايورلا نوراه نب دمحم ركب يب نع ىور ينج نبا نآ راجّنلا غيشلا ركذو
 دقف ءركذ ام ىلع رمألا سيلو ؛لصوملا وأ دادغب 4 هخويش نم هدعو يناتسجسلا متاح

 ."رمئاصخلا 2ب راجتلا خيشلا هيلإ لاحأ يذلا صّنلا نكلو ء۷١٠٣ ةنس ينايورلا كوت

 نع ىور اذهو «ينيسيمرقلا دمحأ ىب ميهاربا قاحسإ يبأ ىلع ذملتت ينج نبا نأ ركذي

 .ينايورلا نوراه نب دمحم ركي يبأ

 هدوز لصوملا خويش ىلع ٌهذملتتو ركبملا هغوبنو حتفلا يبأ ةيرقبع نأ ودبيو
 كلذ سرام نأ ناکف ,سيردتلل رّدصتي نأ اهلالخ نم هنكمي هنأ ٌسحأ يتلا فراعملاب
 .ةيفرص ةلأسم 2 ملكتي هدجوف ؛يسرافلا يلع وبأ هب زاتجا ثيح لصوملا عماج لب

 ةنس كلذ ناكو ؛مرصحت نأ لبق تبيز : هل لاقو .باوصلا ىلع ههّبنو ؛هيلع ضرتعاف

 ابأ عبتو .سيردتلا ةقلح كرتو ءريثأت امي حتفلا ي يبأ ب ةرابعلا كلت ترّتأف ه۷

 هنم اند ىتح .هذيملتو ذاتسألا نيب تبراق يتلا ةليوطلا ةبحصلا كلت تناكو يلع
 هّسردو هبتكو هركذفو هيولسأب بجعأو ءًازيمتم ًاغابم هنم غلبو .ديعبل بلا وندلا كلذ

 ؛هبتك 2 هعاذأو هملع ظفحو ؛هسفن تارطخ فرع ىتح هروغ ربسو « .هيلع سردو

 ١ .اهداجتساف ؛هذاتسأ ةايح  هبتك ضعب فنصو .'' اهكلسم ك كلسو

 ھ۳۳۷ انس لبق يلع ابأري مل ينج نبا نأ ىلع نيخرؤلا عيمج + عمجي داكيو

 ءهنع لأسف» :لاقف .لصوملا ب لوألا ءاقلل | خرؤي وهو وق هاور ام كلذ ةحص دكؤيو

 هذاتبسأ مسا هيلع يفخ ال لبق نم ٌءاقل ةت ناك ولو « ي يسرافلا يلع وبأ اذه :هل ليقف

 خيشلا ىلع بدألا أرق» :لاقو ؛عامجإلا اذه نع دش ناكلخ نبا نكلو:هتيصخش لهج وأ
 زاتجاف ,لصوملاب ءارقإلل دعقو ,هقرافو ءءاحلا فرح ب هركذ مّدقملا يسرافلا يلع يبأ

 نوكي ناكّلخ نبا مالك حص اذإو .رّهمت ىتح هعبتو .هتقلح ا هآرف يلع وبأ هخيش اهب

 )١( ؛نانجلا ةآرم  ۰۲٤۹ /۲ح 194/5 ؛ةاورلا هابنإو ؛ 17187 ؛نونظلا فشك )1(.

 ) )۲ص ةمدقملا :صئاصخلا ١5 ‹ ؛صئاصخلا.:نراقو 5/١لا.

 . ۳۲۹ ؟يبلش حاتفلا دبع ؛ يسرافلا يلع وبأ. .(۳)

 .ن.م .(6)

 ) )9؛ءايدألامجعم ٤/ ٠١۸۹ . |

 . ۲٤۲٦/۳ ؛ناکّلخ نبا ؛نايعألا تايفو (0)

 سوو س



 ك لحر ِهّنأ ىلإ دحأ رشي ملو :لصومل !| 2 هيقتاي نأ لبق دادغب #2 يلع يبأ ىلع أرق دق

 ءدادغب ىلإ بهذ ىتح ناك رمع يآ خوه مث :يلع ابأ هذاتسأ يقتلي نأ لبق ملعلا بلط

 يناثلا ءاقللا ناك ىتح لصوملا ىلإ داع مث «مولعلا هنم ىقلتي هذاتسأ سلجم  ثكمو

 ۲۷ ةنس ناك حتفلا ابأ نأ ىلإ بهذت رداصملا ضعب نأ عم ناكلخ نبا هضرتفي يذلا

 .خيراتلا اذه ةّقد مدع 4ب اندهتجا انك نإو .رثكأ ال هرمع نم ةرشاعلا نس يلاوح

 ةلصاوملا نم ةعامج عمس هّنإ.: لاق الوكام نبا ْنِإ لوقلا انفلسأ دقلو

 هدنع حص امو» :''اهلوق توقاي اهلقن يتلا هتزاجإ  حتفلا وبأ ركذ امك .نييدادغبلاو

 مهيلع هتأرقو هللا مهمحر يخويش نم هتعمس امم يتاياور عيمج نم هللا هديا

 .«اهب تمقأو اهتيتأ يتلا دالبلا هذه ريغو ماشلاو لصوملاو قارعلاب

 مهّئازآ لقنوب ؛مهیلع ًارقو ٠ :مهنم دافتسا.نيريثك ًالاجر هبتك ےس ينج نبا ركذ دقو

 نم ريبك .ددع ىلع فّرعتن انيديأ نيب يتلا هبتك لالخ نمو ءةبتك ىلإ اهيتاعم وأ اهظافلأب
 :مهو ؛خويشلا ءالؤه

 . فن هانركذ يذلا يلصوملا سابعلا وبأ دمحم نب دمحأ - ¬1

 حتفلا ابأ ناو :لصوملاب هيلع أرق هنأ انركذ دقو ,يرجُشلا هللا دبع وبأ - 0 7

 نم ًائيش حتفلا يبأل دشني ناكو .ًارعاش ناكو :هتحاصقب باجعإلا ديدش ناك

 | .“اهتیوجأل ٌسنأيو .هرواحيو هلأسي ناكو .هبتك ب ًارارم هركذ دقو ('امرعش

Eنباب فورعملا يوحنلا ءيرقملا راطعلا بوقعي نب نسحلا نب دمحم ركب. وبأ  

 ىور دقو «بلمث ةيوار ناكو ؛رعشلاو ةغللاب أم اع ناك .دادغيب ءارقلا دحأ وهو مسقم

 )١(. ؟؛الوكام نبال لامكإلا ۲/ 080 .

 8/6 ؛ ءابدألا مجعم )۲)

 نأ ودبيو ؛١٠ ١/ ؛صئاصخلا ةمدقم يف راجتلا خيشلا هركذ ام ىلع كلذ يف اندمتعا (۳)

 . ًاضيأ راجنلا نع اوذخأ نيثدحملا نيسزادلا ..

 ):( ؛صئاصخلا /  51١قالا 20/5 ۳١۷.

 )٥( ؛صئاصخلا يف كلذ درو ۷1/۱ ۷۸ 147741174٠١ ۲۵۰ ۳۷۱ ۲٣۹/۲

cT /Y ATV <A 81/؛بسسمملاو ١ Ag 55و: T° Yg قم 

 ؛جهبملاو ‹ ۱۱۲ ؛ تايرطاخلاو ۲۳۳ .

 س ؤ وو س



 يناثلا ماقملاب يتأيو .هبتك  اريثك هركذ ددرتيو ؛هملعو بلعث رابخأ ينج نبا هنع

 .("!هنع ذخألا ةرثك ثيح نم يسرافلا يلع يبأ دعب

 ينج نبا هيمسي امك . بتاكلا نيسحلا نب يلع وهو «يناهفصألا جرفلا وبأ ٤-

 وهو .ًابيدأ ًافنصم ًارعاش ناكو :كلملا دبع نب ماشه دلو نم يشرقلا مثيهلا نب

 .نييبلاطلا لتاقمو ريهّشلا ىناغألا باتك اهرهشأ نمو .ةريثكلا تافلؤملا بحاص

 لضفلا ةفيلخ يبأ نع يوري وهو ءجاجحلا نب دمحم نب رفعج ركب وبأ -۵

 يلع نب رفعج :()بستحملا 2 هركذ درو دقو «مالس نب دمحم نع بابحلا نب

 ىتلا ةياكحلاو .«...جاجحلا نب ىلع نب رفعج ركب وبأ ةياكحلا هدهب انربخأ» :لاق

 ناك :هيوبيس لاق :لاق :مًالس نبا هاكح ام كلذ نمو» :يه حتفلا وبأ اهيلإ راشأ

 يأ ىلع :تلق ٠١4[ ةيآلا ةبوتلا ةروس] (هللا نم ىوقت ىلع# :أرقي رمع نب سيع

 هركذ امك .«ال :لاق ؟هريغ دحأ نون لهف :تلق .هفرعأ الو يردأ ال :لاق ؟نون ءيش

 )١( بستحملاو ء78١ ص «ساون يبأ ةزوجرأ ريسفت» يفهنع ىور ١/940 ۱۲۹/۱‹

  ATY/Y T/2 TEلا وللا لا >141/1 المرا

  CY | «AY ۱۱لا  TEY CTTجلا لالالا ¥Aء 117

  ۳۳ ۰۱۷2,۸ةعانصلارسو  1٤۲ ۱۳7 ۱۳ /۱ء00 01117۰

“1171 6€ e۳7 50 مامتلاو ° 4 ۷ 011 0547 

  ۲ ۲۲۱ 0۷۹4 0 ۳۷ ۷فصنملاو ۲۷۷ ۰۱١۰/۱ ٠٤١ رسفلاو

 (انطوطخم) اج ۱/1٤ ۹۸< ۱۱ ۱1۸ ۲۱۰ ۲٤١ ۲٤۳ ۲11 ۹۱

  EAA 5755 515 cE Ter TEم <¥ ° CITE <04۹ COT 51المو

  cAOT cAT' VAT 14لكم لالا  c1°1° 441 44° ATTملأ

 ٠١ . .ةريثك ىرخأ نكامأو

 ىلع تأرق» : مامتلا ةعوبطم ينو 174 مامتلاو ۲۰۲و 21/5 ١/ ؛ةعانصلا رس يف هنع ىور (۲)

 2١ ؛رسفلاو .هنيعب ربخلا ثيح ۷٤/١ «ةعانصلارس نم باوصلاو «يلع نب نيسحلا

 نكامأو .۲ ۹۳ ۷ ۳ A O CV CTE NAY ل

 .ةريثك ىرخأ

 ) )۳؛بستحملا ۱/۲۲٤.

 س لوم ##“ س



 .٠ 85 . 3 . ۱ 5 . لع
 نب دمحم نب رفعج اب "!صئاصخلا  هركذو يلع نب رفعج مساب ىرخأ ةرم

 مس ت

 .ةدحاو ةرم يعمصألا نعو نيترم مالس نبا نع هتياور ركذو جاجحلا

 نم ددع ے4 هركذ درو دقو ؛خيشلا ىسيع نب دمحأ نب ليلسلا حلاص وبأ -1

5 ۳ .. (5 = - - 
 .ةمجرت ىلع هل رثعأ ملو أ احتفلا يبأ بتك

 لامعأ مهأ نم يهو  ةغارم ىلإ ةبسن ءيغارملا ىلع نب دمحم ركب وبأ -۷

 قاحسإ يبأ ىلع أرق .ًانيد أملاع ناكو .هب ماقملا لاطأو .لصوملا لزن . ناجيبرذأ دالب

 .("اهريسفتو ةيوييس دهاوش باتكو ءوحنلا رصتخم :باتك فيئاصتلا نم هلو «جاجزلا

0) 

(۲) 

(۳) 

 عد

)( 

 ؛بستحملا ٠٠٤/١.

 . ۳۰۵ /۲ ؛نيترم ؛"١/87 ؛صئاصخلا

 رسفلا ينو ؛۲۲۳ ؛مامتلا يفو ۸ 787/9 ۳۷ ۴۱ ؛ صئاصخل ا يف هركذ

 نب دمحم هللادبع يبأ نع هنع يوريوهو . ىرخأ نكامأو 4۳۹ ١/ ٠٠١ ؛(انتطوطخم)

 . يديزيلا سابعلا

 . ۲0۸٠ /7 ؛ءابدألا مجعمو «157/7“ ؛ةاورلا هابنإ

 رسفلاو ۱۸۸/۲ ١40/١ ؛بستحملاو ء٩۲۹۹ /۳ 708 /۲ ؛صئاصخلا يف ينج نبا هركذ

 يف هدورو ىلع راجنلا خيشلا قلع دقو . 158:04 ؛مامتلاو ١/ ٠ ؛ (اتطوطخم)

 يبأ نع ذخأ «باتكلا حراش نامربم هنأ ودبي» :ًالئاق (۳) مقر ةيشاحلاب 500 ١/ صئاصخل ا

 .ه .٠ . .ينج نبا هنع ذخأي نأ دعبي الو يسرافلا يفاريسلا هنع ذخأو «جاجزلا قاحسا

 ديعب رمألا اذهو 21١ ص يوحنلا ينج نبا هباتك يف هيأر ىلع راجنلا خيشلا يئارماسلا قفاوو

 يلصوم ملاع وهو «يغارملا يلع نب دمحم هسفن وه يلع نب دمحم نأ كلذ ؛باوصلا نع

 يلع نب دمحم وهف نامربم امأو ءاضيأ هيوبيسل حراشو جاجزلا ذيمالت نم وهو ءانركذ امك

 تس ةئس يفوت هنأ 184/7 ؛ةاورلا هابنإ يف يطفقلا ركذ دقو «يركسعلا ليعامسا نب

 . ١/ ۲١۷۴ ؛ءابدألا مجعم يف توقايدروأامب انذخأ اذإ ىتحو ؛ةعمئالثو نيرشعو

 ؛ يغارملا ريغ ىلإ بهذي ال يأرلاف ها" 54 ةنس يفوت هنأو 6/١ ؛ةاعولا ةيغب يف يطويسلاو

 ةرشقلا :ءيقرغلاو] ضيبلا ئيقرغ# ةزمه لوح ١ ؛ ةعانصلا رس يف ينج نباركذ دقو

 مث «كلذ يف نامربم هعباتو ةدئاز ةزمهلا ربتعا [يدايزلا] قاحسإ ابأ نأ [ضيبلا ضايبب ةقزتلملا

 «ةدئاز [ءافلا يأ] اهنأ ىلإ نامثع وبأ بهذف :لاقو ؛ديزب اذإف تجرخ :هلوق نع ثّدحت

 بهذو «طرشلا باوج يف اهلوخد دح ىلع تلخد اهنأ ىلإ يدايزلا قاحساوبأ بهذو

 س و س



 :ًالئاق 'صئاصخلا يب حتفلا وبأ هركذ دقو ؛ورمع نب يلع نسحلا وبأ -4:
 .«أافّسعتم ًابراه رصم نم هفرصنم بيقع ورمع نب يلع نسحلا وبأ ينثدحو»
 .ةمجرت ىلع هل رثعن ملو

 ١“ حتفلا | وبا درك ؛يبهذلا مساقلا نب يلع نب دمحم ركب وأ 2

 ركب يبأ نع هدانسإب "ارسفلا ےب هركذ امك .نامثع يبأ نع هدانسإب "!صئاصخلا

 .ةمجرت ىلع هل رثعن مل و ء[ديرد نبا] نسحلا نب دمحم ۰

 يهو «نيسيمرق ىلإ ٌةبسن ينيسيمرقلا دمحأ نب ميهاربا قاحسإ و بأ ٠١-
 توقاي ركذي امك ًاخسرف نيثالث نأ ناذمه نع دعبت ٌةدلب ؛هاش نامرك ةملكل ٌبيرعت
 نب نسحلا نب دمحأ نب ميهاربا مساب يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط ےب همسأ درو دقو
 ينج نبا تخأ ىلإ ءابدألا مجعم  توقاي راشأو . .")ينسيمرقلا قاحسإ يبأ نارهم
 يتلا ةنصقلا يهو © !يقيلاوجلا نب روصنم يبأ طخب هنأ ركذ صن نع ألقت هنع
 درو دقف .تاءارقلا 4 هنع ذخأ حتقلا ابأ نأ ودييو“ .صئاصخلا كل حتفلا وبأ اهركذ

 .ينايورلا نوراه نب دمحم ركب يبأ نع يوري ةرم ريغ "ابستحملا ےب هركذ
 درو دقو ؛ةمجرت ىلع هل رثعن ملو «عيكو نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ١١-

 :باوّصلاو ؛عيكو نب يلع نب دمحم نسحلا وبأ :بستحملا باثك ةمدقم يي هركذ

 )° ١/ ؛ةعانصلا رس] نامثع يبأ لوق لاوقألا مهأو» : : لاق مث « ةفطاع اهنأ ىلإ نامربم
 ««رهظأ هطظوقسف فطعلل اهنأ يف نامربم بهذم امأو» : :لاق مث «يتايزلا يأر داسف لّلعو

 .ةوسقلا هذه لثمب هتذتاسأ ىلع دري نأ حتفلا وبأ داتعا امو [177/1]

 2089/١ ؛صئاصخلا (0)

 . ۲۹۹/۳ ؛صئاصخلا (0)

 . 1۸٤/١ ؛(انتطوطخم) رسفلا (©

 .(نيسيمرق) ؛نادلبلا مجعم ()

 . ١//. ؛يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط ()

 . ٤/ ۱١۹۵ ؛ءايدألامجعم (5)

 .۱۷/۲ ۳١/۱ ؛بستحلا . (۷)

 .١75/1بستحملا (۸)

 س و عاد



 ,حتفلا يبأ بتك نم "ريغ و ىرخأ ةرم ("/بستحملا 2 دريس امك دمحم نب يلع
 .رينتسملا نب دمحم برطق.نع هنع.يوري.وهو

 نبا نأ الإ ,ةمجرت ىلع هل رثعن مل و." ![رقصلا وبأ] ةملس نب دمحم ۲١-
 “)ر سقلا 4 هنيعب حتفلا وبأ هدروأ يبضلا ةملس نب دمحم نع ًاربخ دزوأ ناكّلخ
 )هتك ضعب 4 هركذ حتفلا ابأ نأ امك «يبضلا ةملس نب دمحم رقصلا يبأ نع ةياور
 . دربملا نع يوري

 رعاش بيدأ دايز نب هللا ديع نب دمحم نب دمحأ ناطقلا لهس وبأ ٣-

 يركسلا ديعس يبأو دربملا سابعلا يبأو بلعث سابعلا يبأ نع ىور بدألل ٌةيوار
 . “هتك ب ًارارم حتفلا وبأ هركذ دقو ."0ةئمثالثو نيسمخ ةنس ےوتو ."”يوحنلا

 يدادغبلا نامثع نب دمحم نب دمحم وهو "!(لهس وبأ] دمحم ني دمحم ٤-

 ةيبرعلاب ًافراع ناك «دهاجم نب دمحأ ذيمالت نم ءيرقم :يزارطلاب فورعملا
 .حتفلا يبأ "'')بتك 2 تارم ةدع هركذ درو دقو ۲۸١ ةنس وت .ثيدحلاو

 )١( بستحملا ۱۸۹/۱ .

 ) )5؛ةعانصلا رس يف هركذ درو 559, ۴۷۹.
 ) )۳؛(انتطوطخم) رسفلا ۸۱۲ .

 )٤( ؛(انتطوطخم) رسفلا  ۸١١؛نايعألا تايفو نراق ٠١/٤ .

 ) )4؛صئاصخلا ١/ ٠١ء رسو الصناعة؛4.-1/١/١؟.

 )( ؛يطفقلل ةاورلا ءابنإ ۱/ ۳۲۷ .

 ) . )۷مظتنملا ء٥٤ /4 ؛دادغب خيرات .

 ) )۸؛ جهبملا يف هركذ.  ۱٠۸؛صئاصخلاو 1۳۳ /۲ 074/1 ۰۳۳۹/۱ ؛ةعانصلا رسو

  ۰۲۳؛(انتطوطخم) رسفلاو ٤۳۷/۱ ٤۹۹/۱ ۱/ ۵۲۳+ ۵٤۰/۱ 1۳۷/۱

 ؛مامتلاو ۱۸١ .

 )٩( ؛(اتطوطخم) رسفلا ۱/ ۸۳۷.

 )٠١( ؛دادغب خيرات ۳/ ۲۲۵ .

 ) )1١؛(انتطوطخم) رسفلاو 218077 ؛ةعانصلا رسو ۸۹ ؛ جهبملا يف هركذ ١/ 0٤‹

  ۳۷/۱ 0۸/۷ ۱ ۰/۱؛صئاصخلاو ۳/ ۱۳۲ .

 س مھ =



 2 حتفلا وبأ هركذ دقو ءةمجرت ىلع هل رثعن ملو« ,جميلا نب سراف 6
 ًادصق ناكو < جميلا نب سراف نسحلا وبأ ينثدحف .حيرط ركذ ىلعو» : :لاق .عهبملا

 يبارعألا نب يلع وبأ ينثدح :لاق .هبدأ 4ے

 نسفقلا 4 هركذ دقو "7 ةمجرت ىلع هل رثعن ملو «نادعس نب نامثع .. ١١-

 يبأ نع .هيلع ينم ةءارق نادعس نب نامثع انربخأف .دقعلا ركذ ىلعو» : راق
 «... ًاراشب بحص دق ناكو .ةطخس ناملس نسحلا

 2 هركذ ؛ةمجرت ىلع هل رثعت ملو ؛يناربّطلا ركب نب هللادبع دمحأ وبأ -۷
 :لاق .يرتحبلا نع هركذ هل خيش نع يناربطلا دمحأ وبأ انربخأ» :لاقو ءبستحملا

 .«رعشلا رفاوح اهّنإَف 2اوقلا اوديجتسا :لوقي يبارعألا نبا تعمس
 نأ كلذو» : لاق مهتحاصقو بارعألاب ةقثلا ديدش حتفلا وبأ ناكو -۸

 هبي ملو« ءاهفاع ةميقس ىرخأ ىلإ ةحيصفلا هتفل نع هب ٌلدع اذإ ٌعيصفلا يبارعألا

 ءهتحاصف نحتمي نأ دعب الإ يبارعأ نع ذخأي نكي مل ينج نبا نأ ميحص .«اهب
 ريغ نورخآ بارعأ كانهو ءهتحاصف نم دكأتلا دعب هنع نخألا ىلإ ليمي ناك هنكلو

 تلأسو» : لاق ءايهملا لآ نم مالغ ءالؤه نمو «حتفلا وبأ مهنع ذخأ يرجشلا نبا
 مل نيرخآ ًابارعأ لأسي ناكو .«...همالک نم ٍةظفل نع ًاحيصف ايهملا لآ نم ًامالغ

 نم اثدح ًامالغ نيسمخو س مخ ةئس تعمسو» : “لوق كلذ نم :مهءامسأ انل ركذي

 .۲۲۸ ؛جهبملا (1)

 ريرضلا نامثع وبأ كرابملا نب نادعس وه ًايدادغب ةيوار يدادغبلا بيطخلا نع يطويسلاركذ (۲)

 نسم بدألاو ملعلا ةاور يف يرابنألا نبا هركذ» :بسيطخلا لاقد :لاقو «يوحتلا

 «ناسنإلا قلخ فنصو» :لاق مث «هبتك نم ًائيش ةديبع يبأ نع يوري ناكو «نييدادغبلا
 . اذه نامثع دلاو هلعلو . «كلذ ريغو هايملاو نيضرألا ؛« لهانملا ءشوحولا «لاثمألا

 . ۵۵ ٦/ ؛دادغب خيرات عجارو

 . ۹1۸/۱ (انتطوطخم) رسفلا (۳)

 . (انتطوطخم) ٥۷۹ /۳ ؛رسفلا رظناو ۱۸۹ ١/ بستحملا (4)

 . ۲۹/۲ ؛صئاصخلا (۵)

 .۷۷۸/۱ ؛صئاصخلا (1)

 .۲۱۰/۱ ؛بستعملا (0

 س 0



 ْ «يبارعأ اي :ٌنيرحصم اكو  نيرضاحلا ضعب هل لاقف هدي 4 فيس هعمو ,ليقع
 | ىلع براوغلا بصنق ءلاجرلا براوغو .هللاو يإ :لاقف ,!؟خيطبلا عطقي اذه كميس

 | لوق نع ليقع ينب ضعب تلأسو : :"!لاقو .لاجرلا براوغ ن حطقيو يأ كلذ
 | ...[تيبلا] يصمحلا

 اهب انريخأ ام زرطلا اذه نمو» :لاق .لماك نب دمحم ركب وبأ يضاقلا -۹

 ١ .«...بلعث اندشنأ :لاق ءلماك نب ركب وبأ يضاقلا
| 

 يدنكلا يندشنأ» :لاق .فورعملا رعاشلا ءيلصوملا يدنكلا ءاّفرلا يرّسلا ٠-

 35 و ١ دام م . 2-3
 | "«باكرلا عم ريسيهانبسح ىتحريسلا هيف لاط قرخو

 أ
 وهو ءةلودلا فيس ةاضق دحأ رعاشلا اهي حدمي ةديصق نم تيبلا اذهو

 ٍسلح ب هنم ينج نبا عامس ناكو ءيقرلا كلملا دبع نب ىلع نيصح وبأ يضاقلا

 .ةماه تافلؤم كرتو .ًاريبك ًايتاك ناك لب :بسحمف ًارعاش نكي مل ءافَرلا يرّسلاو ءاذإ

 ۰ .رمحألا اًيركز :هخويش نمو ١-
| 

 حتفلا وبأ ناكو .ريكألا ةيبرعلا رعاش ىبتتملا بيطلا وبأ هخويش نمو -7

 يتلا حتفلا يبأ ةزاجإ يبو ؛يبنتملاب هتقالع نع اشيدح ءانثأ اذه ىلع يتأن فوسو

 هيلإ بهذي ام لوأ بيطلا ابأ َلعلو ٠ اهريغو ماشلا 4ب ًاخويش هل نأ ركذ اهيلإ انرشأ

 .مالكلا اذه ك ّرَُّظلا

 )١( ؛صئاصخلا ۱۱۹/۲ .

 انتطوطخم) 000 /” رظناو «(۱۹) ةديصقلا نم (۳۳) تيبلا ء اج ؛رسفلا (0)

 ىرخأ نكامأو )۲١(« ةديصقلا نم )٠١( تيبلا ء ١١ج ؛رسفلا (۳)

 ۳۹٤/۱. ؛ءافرلا يرسلا ناويد (4)

 .(انتطوطخم) 079 /۳ رسفلا (0)

 . ۲١ تيبلا (قاشعلا ةرثكل اهارتأ) ةديصقلا « يناثلا دلجلا ءرسفلا يف هركذ (1)

 هسا رل س



 يذلا يسرافلا يلع وبأ وه قالطإلا ىلع حتفلا يبأ خویش مهأو رخآو ٤~

 .ةمداقلا تاحفصلا 4 هنع ثيدح انل نوكيسو ءةنس نيعيرأ همزال

 نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نباو يخركلا ديمحلا ديع نب رادنب امأو

 ,"!دربملل ًارصاعم ناكو .لكوتملا مايأ ك يخركلا ديمحلادبع نب رادنب شاع دقف

 مل ينج نبا نإ مث :"ةئمثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس 4 ديرد نبا وهو «يناثلا وتو
 هخويش ةطساوب مت دق كلذ ناك اذإ الإ امهنع ًارابخأ لقن وأ امهيلع أرق هنأ ركذي

 .لبق نم مهركذ ىلع انيتأ نيذلا

 :هتنمالت -

 عبارلا نرقلا 2 ةماهلا زكارملا دحأ تناك يتلا ؛لصوملا 2 ينج نبا اشن دقلا

 تناك يتلا ءدادغب ىلإ اهنم لقتنا مث .نيتينادمحلا نيتلودلا ىدحإ ةمصاعو يرجهلا

 نم ةفرعملا ٌةادشو ملعلا ٌبّآلط اهيلإ دقي «يمالسإلا ملاعلا ةرضاح عبارلا نرقلا هب

 ةرتف #4 كاذنآ ةفالخلا ةمصاع دادغب مهب تمحدزا نيذلا ًءاملعلا اهمؤيو ؛ناكم لک

 نم ملعلا نونف فلتخم 2 بالطلا مهيديأ ىلع جّرختف « ءيملعلا حتفلا يبأ نيوكت

 نرقلا ناك اذإو .اهريغو ةفلو وحنو بدأو ةفسلفو ديحوتو هقفو ثيدحو ريسفت

 بيطخلل دادغب خيرات. باتك هيلإ راشی ام لوأ َلعلف ندملا خيرات ةدالو دهش دق غبارلا

 انّدخأ باتكلا اذه ىلع ًةصحاف ٌةرظن انيقلأ اذإو ه١٦٤ ةنس ىفوتملا يدادغبلا

 نم. اهب زاتجا وأ اهب ماقآ وأ دادغيب سرد نمم ئرذ ام ةرثكل باجعإلاو بجعلا

 .ةبقحلا كلت 2 ذيمالتلاو ءاملعلا

 ةقّبان اشن مالعألا ةمئألاب رخزيو ؛ملعلا جيرأب قبعي ناك يذلا وجلا كلذ 2

 فكعف .ةييرعلا مولع 2 هفالسأ ثارت نم ةمخض ةورث هيدي نيب ىفلأف «حتفلا وبأ ةييرعلا

 مث «مهيلإ انرشأ نيذلا .ءالجألا خويشلا ىلع اهأرقو .لعو اهنم لهنو :ءاهتسارد ىلع

 دادغب ىلإ لصوملا نمف .كاذنآ ةيمالسإلا ةراضحلا زكارم نيب لّقنتو ءدالبلا 4 فوط

 )١( دلجما ؛قشمدب يملعلا عمجملا ةلجم ) )۳١ص٤٤١ .

  (00/؟ ؛ ءابدألا مجعم  ۷1١؛ةاعولا ةيغب «دعب امو ١/٤۷1 ...

 ) )۳؛ةاعولا ةيغب ١/ ۷۹.



 لازت ام يهو ءدادغب 2 ىرخأ ٌةرم فاطملا هب يهتنيل :زاريش ىلإ طساو ىلإ بلح ىلإ
 ذيملتلا مازتلا اهيف ًامزتلم :هل ًارقم اهذختاف ؛ةفرعملاو ملعلا نيدايم ےب ًاقلأت ُدادزت

 ھ۳۷۷ ةنس هرمع ةلحر يسرافلا ىلع وبأ هذاتسأ يهني نأ هللا ىضق اذإ ىتح هملعمب

 .تام نأ ىلإ هدعب نم ملعلا سردو ءدادغبب هذاتسأ سلجم 4 حتفلا وبأ رّدصت

 هسأر طقسم  ةركبم نس # ملعلا سلاجم ردصت دق ينج نبا ناكو '
 ماقم موقي نأ هيلع ركنأف هيلإ ىغصأو ءيسرافلا يلع وبأ هذاتسأ هب رم انو ءلصوملا

 مزالو بلاط ىلإ ذاتسألا لوحت .كلذ نم هنكمي ام غلبي مل دعب وهو ؛ةيذاتنألا
 مّلعيو مّلعتي لظو ؛راصمألا نم ريثك لب ملعلا بلط ب لحرو دنس نيعيرأ هخيش

 ءارمألاو ءاملعلا رابك نم ٌةّلِج هيدي ىلع جرختف . ًاماع نيسمخ نم رثكأ فْنؤيو

 :ءالؤه نمو ءةييرعلا مولع 2. ٌريبك ٌرثأ مهل ناك نيذلا فارشألاو ءابدألاو

 «نينامثد ىلإ ةبسن .ريرضلا ُيِوْحّنلا ينينامثلا تباث نب رمع مساقلا وبأ ٠ ١-

 ؛نافوطلا دعب تينب ةنيدم لوأ اهنإ :لانقي مع نبا ةريزج ضرأب لصوملاب ٌةديلب

 لضاف مامإ .('! .ايمدآ نينامث اوناك ةنيفسلا نم اوجن نيذلا نأل كلذك'تيمنس اهنإو

 عْمّللا باتك حرش دقو توقاي لؤقي امك .ينج نبا حتفلا يبأ نع ذخأ ؛لماك ٌبيدأو

 لوقي امك ريبك عمج هيلع لاغتشالاب عفتناو هيف داجأو ءًانسح أمات ًاحرش ينج نبال
 "ايبهولا حتفلا هباتك هنع ىورو ينج نبال يكولملا فيرصتلا حرش امك .ناكّلخ نبا

 ش . .ه ٤٤١ ةنس كوت دقو

 يبأ باحصأ دحأ» : :" توقاي هنع لاق . يوا يناشاقلا ديز نب يلع د۲

 ٌبحاص وهو ءةئامعبرأو ةرشع ىدحإ ةنس هيتك ام هطخب تدجو ٠ ينج نب حتفلا

 .«حتفلا يبأ هخيش ةقيرط هيف كلسو ؛ دّقعملا طبضلا زيثكلا خلا

 نبا لاق» ا لاق .هيوهاش نب هّللا دبع نب دمحم نيسحلا وبأ ٣-

LI (000)0  

 ء١٤ ١1۲۸ ۱۰۷ ء4ك ۰۸۴ ۸۱ 2,54 :4ا/ ؛تاحفصلا ؛ يبهولا حتفلا عج )¥(

 لشم يف فلألا تبني تقي ال حشتلا وبأ تخيشر يني ا يأإ رع : اال س لوب 6

 . .اورمع لثم اهلبق اًمع ةلصقنم واولا تناك اذإ الإ اوبرضو اوبهذ

 . ٠١۷ /۲ ؛ةاعولا ةيغب ء۱۷0۹ ٤/ ؛ءابدألا مجعم (۳)

 . ٠۲۹/۱ ؛ةاعولا ةيغب )٤(



 ةرهمجلا ىور هنأ ركذو .هتخيشم يب يِوَحّنلا رخاف نب كرابملا مركلا وبأ هركذ :راجتلا
 يبأ نعو يدمآلا رشب.نب نسحلا نع ينارفعرلا ىيحي ىيحي نب دمحم نسحلا يبأ نع

 ةدع هيلع أرق هنأ ركذو ينج نب حتفلا ىبأ نع ةزاجإلاب ثّدح هَّنأو .يسرافلا يلع

 .«وحتلا ےہ بتك

 بلاغ وبأ يطساولا يوحتلا لدعلا يفنحلا لهس نب دمحأ نب دمحم ٤-

 ءاملعلاو نيفورعملا ةمك ةمئألا دحأ طساو لهأ نم» : :() توقاي لاق .نارشب نباب فورعملا

 ,ةيانعلا ةدشو مهفلاو ةياردلاو ًةياورلا نيب نرقو .مولعلا تاتشأ هيف عّمجت نيروهشملا

 نب يلع نيسحلا يبأ نع ذخأ ...حالصإو نيدو رابخأو ثيدحو ةغلو وحن بحاص

 ديج ناكو ؛يسرافلا يلع يبأ بحاص بتاكلا رانيد نب نمحرلا دبع نب دمحم
 ١ ."ه 517 ةنس كيوتو ۲۸١ ةنس دلو .("اًيلزتعم ناكو :رعشلا

 ةَّمئأ نم ة ةريثك ةعامج ىلع أرق .. .ةنللا ةمثأ دحأ ناك»:"يطفقلا لاقو

 :لاقف ءطساو  حتفلا يبأ ىلع ذملتت هَّنأ ركذو . ءهقو ب قارعلا خيش راص بدألا

 وبأ درو :لاق لهس نب دمحأ نب دمحم يطساولا يوحنا نارشب نب بلاغ وبأ ىكحو»

 بيقن يناوجلا يلع يبأ فيرّشلا راد 2 لزنو ءطساو ىلإ نامثع ينج نب حتفلا

 .«”ةّيطساولا اهاّمس ؛لئاسم هيلع يلمنو .هلأسنو .هيلإ ُددرتن اّنكو .نيّيولعلا
 ينج نبا هل زاجأ يذلا وهو ؛ ؛رصن نب دمحأ نب نيسحلا هّللا ديع وبأ -

 ,ميحرلا نمحرلا هّللا مسب» : توقاي اهركذ امك ةزاجإلا صن اذهو .هبتك ٌةياور

 يوري نأ هّرع هللا مادأ رصن نب دمحأ نب نيسحلا هّللا دبع يبأ خيشلل تزجأ دق

 نب مالّسلا ديع دمحأ وبأ هيلع هطبضو هحّحص امم يبتكو يتافّتصم ينع

 مهمحر :يخويش نم هتعمس امم يتاياور عيمج نم . هّللا هديا يرصيلا نيسحلا

 .ه 5814 ةنس ةزاجإلا كلت بتك دقو ۰۰۰۰۰ مهیلع هتأرقو هللا

 )١( ؛ءابدألامجعم ۵/ ٠۲۵١۰.

 ) )0نم 4 .

 ۲٠/١. ؛ةاعولا ةيغب (۳)

 . ٤٤/۳ ء؛ةاورلا ءابنإ (4)

 .510/5 نم (0)

 ) )7؛ءايدألامجعم ٤/٠١۹۷ .

 مس أو عادل



 .يتسيمرقلا يوفلا يرصبلا دمحم نب نيسحلا نب مالّسلا دبع دمحأ و بأ -1

 نب دمحأ نب نيسحلل حتفلا يبأ ةزاجإ 4 همسا درو يذلا وهو .('لاكجاولاب ُبّقلُيو

 رظنلا ىلوتي ناكو ؛دادغب نكس . ًالضاف ناكو «نآرقلاو بادآلاو ةفللاب أملاع ناك .رصن

 ييأربق دنع يزينوشلا ةربقم ے نفدو لله ٥۵ ةنس وت ؛ اهيف بتكلا راد 4.

 ."ليسرافلا يلع

 هنع لاق .يوحتلا يسلدنألا يودعلا يناجرجلا دمحم نب تباث حوتفلا وبأ -۷

 ناكو .ةياورلا لهأ نم ةَّلج نع ىورو .ءاملعلا يقلو « ؛ملعلا بلط ذب لحر» : :(؟ايطفقلا

 دعب لحجر. .قطنملا ملع ج ٍمُدقَّتلاب ًاروكذم بدألا ملع لب ًانكمتم ةييرعلا ب ًامامإ

 يرصبلا م السلا ديع دمحأ يبأ نع اهب مهل یورو «سلدنألا ىلإ ملعلا نم هنكمت

 ىورو ؛يعّيرلا جرفلا نب ىسيع نب يلع نسحلا يبأو ينج “نب نامثع حتفلا يبأو

 مساقلا يبأل لمجلا حرش 4 ًاباتك سلدنألاب ىلمأو ,تافّللاو بدألا نم ًاريثك

 .يجاجزلا
 ك ۶

 يريربلا سويح نب سيداب يدي ىلع برفملاب ًالوتقم تامو ءه ۲١١ ةنس دلو

 ,"يوحّتلا ىوغللا يمسمسلا رافغلا دبع نب هللا ديبع نب يلع نسحلا وبأ -4

 ناقتإ ب ٌةياغ طخلا حيحص ةيبرعلا نونفب ةفرعملا يج ناك» : توقاي هنع لاق

 وديبو .«هتياور 4ب ٌةقث ناكو .ٌكباريسلا ديعس يبأو يسرافلا يلع يبأ ىلع أرق ءطبضلا

 .“رعشلا ضرقي ناك هّنأ

 .ن.م )١(

 .۳۳۸ ؛ءابآلا ةهزن (۲)

 . 3777/7 ؛ةاورلا ءابنإ (۳)

 . ۲۹۸/۱ ن. م (4)

 ١/ ٤۸۲ ؛ةاعولا ةيغب ۷۳ /۲ ؛ءايدألا مجعم )0(

 . ۱۷۸/۲ ؛ةاعولا ةيغب (0)

 . ۱۸۱۷/٤ ؛ءابدألا مجعم (۷)

 .1818/4؛ن.م (م)



 نكلو ينامسمتسلا : :() يطفقلاو  ناكلخ نباو  يرابنألا نبا دنع شلو.
 يلع نسحلا وبا اًساو» : لاق . ًاضيأ يمسمسلا : ةمجرتلا دنع ؛هاّمس يرابنألا نبا
 .«ينج نب حتفلا يبأ نع ذخأ ءٌةقث ًايوغل ناك هن يوفللا «يمسمسلا < هللا ديبع نب

 لاقو .حتفلا يبأب ىنكيو ؛يِوْحَّتلا يلصوملا يشحولا نب ننسحلا نب يلع -4
 نسحلا نب يلع حتفلا وبأ يندشنأ» :يفأسلا رهاط يبأ نع ٌةياور "يطفقلاو توقاي
 .(نيتيب توقايو ًاتيب يطفقلا دروأ ) «عيّرلا ىلع هئاكب  هسفنل يوَّتلا يشحولا نب

 يبأب ىنكيو يوُحّتلا يشحولا نباب قورعملا يلصوملا نيسحلا نب دمحم :وه وأ
 وحنلاو تاءازقلا ك ًامامإ ناك :يناعمسلا ٍلاق»:  يطويسلا هنع لاق .ًاضيأ حتفلا
 ناك هنأ ودبيو ,«نيقراف اًيمب ًاميقم ناكو : ىدقصلا لاقو :بدألا £ ًازربم ضورغلاو
 .ًاضيأ رعشلا ضرقي

 نكلو ينج نبا ىلع اذملتت امهنأ امهتمجرت ك دري مل نيلجّرلا الكو
 خيشلا يلصوملا يوْحتلا سيبد نب يلع» ةمجرت ب ةاورلا هابنإ 4 (' ٌلوقي يطفقلا

 هدلبب ردصت ؛يّنج نب حتفلا يبأ ىلع أرق يشخو نبا ىلع أرق» :«نسحلا يبأ
 .«نأشلا اذه ةدافإل

 امهالكو «يلصؤم امهالكو .يشحولاب بلي امهالكف سابتلالا ناريثي نالجرلاو
 يبأ ذيمالت نم لوألا "' مهلضعي : دع ء كلذلو ,حتفلا ب يبأب ىنكي امهالكو «يوحتلاب بقالي

 )١( ؛ءابلألا ةهزن ۳۳۹.

 . ١٠١/۳ ؛نايعألا تايفو (؟)

 . ۲۸۸/۲ ؛ةاورلا هابنإ (۳)

 .ن.م ؛ءابلألا ةهزن ()

 . ۱١١۸/٤ ؛ ؛ءابدألا مجعم (6)

 . ۲٤۷/۲ ؛ةاورلا هابنإ (5)

 ) )۷؛ةاعولا ةيغب ١/ ۹١ .

 .ن.م (۸)

 . ۲۷٠ /؟ ؛ةاورلا هابنإ (4)

 )٠١( 5ص «ينج نبال عمّللا ةمدقم يف فرش دمحم دمحم نيسح .

~1۲ = 



 نيذيملت ناشإلا ناك اميرف لاح لك ىلعو .لوألا ال يناثلا () ههضعب دع امنيب حتفلا

 نأل ,نسحلا نب يلع ناك اميرف نيمسالا دحأ بّلغأ نأ يل ناك اذإو .حتفلا يبأل

 .رخآلل مجرتي ملو ,سيبد نب يلع ةمجرت  هيلإ راشأو هل مجرت يطفقلا

 تلا ندفتلا ٌريثك ٌروهشم يوحن» :'' ! يطفقلا هنع لاق «يرصلا يوحتلا ركاذلا ~۰
 نبا نع ذخأ دق اذه ركاذلا .ناكو» :لاق مّن ««ةديفم ٍتاقيلعتو شماوهو تكن بحاص

 .نأشلا اذه ءارقإل ردصتو ءاهب دافأو ,رصُم ٌنطوتساو ءًريثك ًاملع حفلا يبأ يج

 .رصنتسملا نمز كب رصمب تامو ءه ٠ دودح ىلإ ركاذلا شاع .«رعش هلو

 ىلإ فلتخيو روباسينب بدي ناك ,يروباسينلا يوحتلا سرشألا نب حفلا وبأ-١١
 نب دمحم : :يطفقلا ركذي امك همساو ,مالسلا ةنيدم ىلإ لحترا مَّت ,يمزراوخلا ركب يبأ

 هرادقم فب ًاطسوتم ًاباتك وحلا ذي فّشص» : :'"اهثع لاقو .سرشأ نب دمحأ نب دمحم

 .«يوفّللا يمسمسلا طخب ٌةخسن هنم ثيأر .هعون ذب ٌنسح ٌباتك وهو .هيبنتلا باتك همس

 :لاق مث :ةلودلا ءاهب بحاص باَّطخلا يبأ لجألا نبال هياتك فّنص هلأ يطفقلا ركذو

 ےب ينج نب نامثع حتفلا يبأ هخيش ةدراوم ب ًاعقوم هبتع عقي نم ضعب هبتاعو»

 وبأ لجألا هاّمس امنو ؛كلذب هُتيمس ام هّللاو» :لاق نأب كلذ نم رذتعاف ؛هيبنتلاب ةيمسّشلا

 هع ةنس هيلع هباتك ءاملعلا ضعب أرق دقو ««هب باَّطخلا

 بيدألا يجافخلا نانس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع رعاشلا ريمألا -
 2 هلاوقأو هخيش عادآ ىلع هيف دمتعا يذلا «ةحاصفلا رس» بحاص فلؤملا دقانلا

O1  . 
 ةخاصفلا

 ةنس مرحملا 2 ىَّشوتملا نيسحلا نب دمحم نسحلا وبأ يضرلا فيرشلا ٣-

 )١( ص ينج نبال بضتقملا ةمدقم يف ملاس هللا دبع نيمأ :د ۸.

 .۸/۲ ؟ةاوُرلا هابثإ (۳)

 .دعبامو ١195 /5 ؛ن.م (۳)

 دعسأ دمحم روتكدلا ةلاقم « ٤٥۷ ص ٠١ دلجملا «ق قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (8)

 ىلإ ريشي ام امهيف دجأ ملو «تايفولا تاوفو ءالبنلا مالعإ ىلإ ثحابلا لاحأو « سلط
 ؛ةحاصفلا رس : هباتك يف ًارارم هءارآركذ دق ناك نإو «حتفلا يبأ ىلع نانس نبا ةذملت

 .174١و177؟و8١31و 14و ١1و ۱۹و ۱۷ ؛تاحفصلا عجار



 ٤ لمع يوّحَتلا حتفلا وبأ انخيش ناكو» : :) ليوأتلا قئاقح :هباتك #2 لوقب ءه 2

 .«داوشلا ةءارقب جاجتحالا ىلع لمتشي ًاباتك هرمع رخآ

 اهتامعزو اهتذتاسأ ىلع بادآلاو مولعلا ىّضاتو ه 69 ةنس دادغبب ّيضرلا دلو
 بادآلاو ضئارفلاو هقفلا 4 ًاعراب راص ىح ينج نب نامثع حتفلا يبأ ىلع ةفّللا سردو

 ًارعاش راص ىتحأ" !نيتس رشع زواج نأ دعب رعشلا لوقي أدتبا .ملعلا عورض رئاسو
 ناك يبنتملا ناويدل حرشلا بحاص ينج نبا نأل «يّبنتملا ىلإ ًاليم رثكأ ناكو» .هب ًاديرف
 .زتم مدآ لوقي امك «'' )ءذاتسأ

 انا اهئمكعت ,ةصاخ ةدوم ىضترملاو يضرلا نيقيرشلاب حتفلا ابأ طيرت تناكو
 نسي يلع عم نيفيرّشلاو حتفلا | يبأل ىرج امو توق ةاي اهلقني يتلا ةفيرّطلا كلت
 ىلع لدت ينج نبا حتفلا وبأ اهاور ٌةثداح لقني ("!ناكّلخ نبا نأ امك «يعيرلا ىسيع
 .هذيملتب ذاتسألا باجعإ

 لوقي .«تاّيولعلا ريسفت» همسا ًاباتك حتفلا وبأ فأ باجعإلا اذه ببسيو
 ىثر ٌةديصق يهو« .دّلجم 4ب ةدحاو لك يضّرلا فيرّشلل دئاصق عبرأ يهو» :' توقاي
 : اھو أ ةلودلا رصان ّنِب ميهاربإ رهاط ابأ اهب

 راوفملا كميرقب ىدَّرلاىدوأ رازن نب ًةعيبر حامرلا يقلأ

 :©!اهلوأو ,دابع نب بحاّصلا اهب ىثر يتلا ةتديصق اهنمو
 ؟الابجألا عضعضي نامزلا اذكأ ؟الاطبألا ٌرطنقت ٌنونملا اذكأ

 )١( ؛ تاّنجلا تاضور :رظناو .۳۳۲ /5 ؛ليوأتلا قئاقح 119/0

 ) )0؛رهدلا ةميتي ۳/ ٠١١ ؛نايعألا تايفو ٤٠١/٤ .

 . 0٥٠1/١ ؛ةيمالسإلا ةراضخحلا (۳)

 ) )6؛ءايدألامجعم ٤/۱۸۲۹ .

 . ٤١١/٤ ؛نايعألا تايفو ()

 ) )51؛ءايدألامجعم ٤/٠١۹۹ .

 . 44/١ ؛يضرلا فيرشلا ناويد (۷)

i. (N 
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 0 !اهلوأو .يباصلا ٍقاحسإ ابأ اهب ىثر يتلا هتديصقو

 ؟يداتلا دانز ايخ فيك تيأرأ ةداوعألا ىلع اولمح نم تسیأر

 يقارم ريسفت باتك» : :"لوقي ميدّنلا نباو . ةعبارلا ٌةديصقلا توقاي ركذي الو

 توقاي اهركذ يتلا يه ةثالثلا يشارمو. «يضرلا فيرشلل ةّيئارلا ةديصقلاو ةثالثلا

 حقصت لالخ نم اهتفرعم 4 اندهتجا دقو ,ةفورعم ريغف ةيئارلا امأو «فلس اميف

 .كلذ  عطاق يأر ىلإ لوصولا عطتسن ملف ءاّرلا يور ىلع يتلا ناويدلا دئاصق

 :) هلو أ ةديصقي هحدمف ًانسح ًاعقوم هذيملت نم حتفلا يبأ عينص عقو دقو

 الايخ روزي نأ لايخ ىبأيو الاصو بيبحلا فيط نم بقارأ

 :اهيفو
 3 2 مز . 7

 الاقو مرأ نإ مهيلع ربي هنإ لضافألا حتفلا ىبأآل ىدف

 :لوقي نأ ىلإ
 الامو ليزجلا دمحلا نم ازنكو ٠ ايقاب رعشلا نم ًارفو هل تثعب

 الامجو اقنور هيلع نشو  ًالوأ كمسوك هنم ارخآ مسف

 ىلاوو داز ناسحإلا ادب نإو هّمتأ ليمجلا ىسلوأ نإ كلثمو

 هلك هناويد حرشيل حتفلا يبأ ىلإ تايبألا نهي عملي يضرلا فيرشلا نأ ودبيو

 فيرشلا هاثرف ءيضرلا فيرشلاو عشفلا ىبأ نيب ةاةقادصلا تقمعت دقو

 :“اهعلطم ةديصقب عوجفملا ءاثر ه ۲۹۲ ةنس تام امدنع يضرلا

TAI /\ +i. (۲ 

 ) )۲؛تسرهفلا ۹٩ .

 . ٠١١/١ ؛ يضرلا فيرشلا ناويد 0

 هذاتسأ يضرلا فيرشلا دقف ه ۳۹۲ ةنس يفو» :زتم لوقي 001/١ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا ()

 «. . .روهشملا يوغللا ينج نبا ةقيدصو

 ا . ٩۳/۲ ؛هناويد (0)

— ۵ ¬ 



 :لوقي اهيفو

 ةئالخ نع ًابناج يموق قئالخ >> ثتضرعأو قيقشلا ثاتلا اذإ يقيقش

 دق فيرشلا ناكو ؛ةوخألاو ةقادصلا ىلع ةلالد نم تيبلا اذه 4 ام كبسحو

 . هنفد لبق هيلع ةالصلا ىّلوت

 ناكو» : توقاي لاقو ؛ءالعو لاعو يلع :ةثالثلا هدالوأ هذيمالت نمو ١4-

 مهدلاو مهجرخ دق .ءالضف ءابدأ مهلكو .ءالعو لاعو يلع دلولا نم ينج نبال

 .«طخلا نسحو طيضلا يحيحصلا 2 نودودعم مهف «مهطوطخ نسحو

 وبأ يدادغبلا ينج نب نامثع نب يلاع» : :يلاع ةمجرت 2 يطوسلا لاك دقو

 ديج طخلا نسح ًابيدأ ًايوحن هيبأ لثم ناك ءيِوْحََتلا نب يِوَحَتلا :حتفلا يبأ نب ديعس

 نيسمخو نامث وأ عبس ةنس تام ...ريزولا يلع نب ىسيعو هيبأ نع ىور طبضلا
 :ةكامعبرأو

 لجر ةلودلا دضع ناطلسلا ناك دقف :ىهيوبلا ةلودلا دضع ءانبأ 06

 .هخيشل مارتحالا ديدش ناكو «يسرافلا يلع يبأ ىلع ذملتت .بدألاو ملعلا

 ةلودلا دضع بح نأ ودبيو ءيلع يبأ ىلع ةذملتلا ينج نبا نيبو هنيب تعمجو

 يبأ عقوم نسح كلذلو .هيبحمو يلع يبأ ةذمالت ىلإ ىرس يسرافلا يلع يبأل

 نب نامثع حتفلا وبأ مدخو ...» :'يطقفلا لوقي ءةريبك ةجرد ىلإ مهدنع حتفلا

 ةلودلا فرش هدلوو ةلودلا ماصمص هدلوو ةلودلا دصضع :هيوب لآ تيب ينج

 .«مهتيابيو مهرود #4 مهمزالي ناكو ؛هدهع ے تام يذلا (*!,ةلودلا ءاهب هدلوو

 ناويدو .بلاط يبأ حطابألا خيش ناويد هنع كور :دعسأ نب فيفع هل

 .ن.م (1)

 . ٤/ ۱١۸۹ ؛ءابدألا مجعم (۲)

 ۲٤/۲. ؛ةاعولا ةيغب (۳)

 ٠٤١/۲. ؛ةاورلا هابنإ ()

 )٥( ةلولا دضع دالوأ مه ةلودلا ءاهبو ةلودلا فرشو ةلودلا ماصمص .

 كوروكو



 يبيأ خيشلا ةخسن ىلع هضراعو ءه١18 ةنس هخسن هنأ ىلع ةحارص ّصنو «يجرعلا

 ١ . هيلع هأرقو حتفلا

 اوناك ماظعلا ءارمألا ءالؤه نأ الإ «ةمدخلا» ةملك ريسفت ك نهذلا فرصني الو

 ناطلسلا صخ دقو .("اهيلع اوذملتت دق مهنأو ؛هملع نم نوديفيو ؛هرحب نم نوفرتفي

 .صئاصخلاو يبنتملا رعش حرش ب رسفلا :هاباتك اهسأر ىلعو هبتك نم دعب ةلودلا ءاهب

 | :ةيملعلا هتناكم -

 تناك يتلا ةلئاطلا ةورثلا كلتو ؛سيردتلاو سردلاب ةلفاحلا ينج نبا ةايح نإ

 ,مهنع ىّقلت نيذلا مالعألاو ةمئألا كئلوأو تافلؤملاو مولعلاو فراعملا نم هيدي نيب

 ةقيقأدلا هتظحالمو ردانلا هئاكذو ركبملا هغوبنو دقوتملا هنهذ ىلإ ةفاضإلاب . :مهمزالو

 ءايشألا كلت لك .طابنتسالاو ءارقتسالا 4 هقوفتو باعيتسالا ىلع ةبيجعلا هتردقو

 هذه اللا هحنم نم ىلع برغتسمب سيلو .يملعلا هنيوكت ب ًاريبك ًاماهسإ تمهسأ

 هسفن مزلآ لجر نم هب كبسحو .ًادرفتم انثفتم ًانكمتم أنقتم ًاملاع نوكي نأ تاودألا

 ,فيرصتلا ملعب هريصقت ب هل تليق ةملكل ًاماع نيعبرأ ذاتسألا نم بلاطلا ةبترمب

 رئاس 4ي ازراب هب حتفلا يبأ مامتها ىرت يذلا ملعلا اذهب هقوفت نوثحابلا وزعي اهيلإو

 بارعإلا 4 ًالبج دعي مامإ يدي ىلع ملع بلاط ًاذيملت دوعيل سيردتلا رجهف :هبتك

 ١ .يسرافلا يلع وبأ وه ءفيرصتلاو

 يتلا ةقماسلا ةلزنملا اوكردأو ؛ةيملعلا ينج نبا ةناكم نومدقتملا فرع دقو

 أرق نمو ءركذلاب حتفلا يبأل تضرعت يتلا مجارتلا بتك أدج ةريثكو ءاهتورذ منست

 كلتب انفوط اذإو ؛هاوس اهلني مل ٌةناكم غلب هنإ :لوقي داكي .هل نيمجرتملا صوصن

 يقب هيلع ءاملعلا ءانث نأ انيأر ةفلتخم ًاروصع لثعي ام اهنيب نم انرتخاو ءبتكلا

 .امارتحاو أقلأت مايألا اهتداز امبرو لايجألا رم ىلع اهتاذ تيقب هتناكمو ءًادقّتم

 ب ةسائرلا تهتنا هيلإو ءبرعلا ناسل #2 بطقلا وه» :(!يبلاعثلا هنع لاق

 .هبارعإو هيناعم ىلع هبنو ؛ءمرعش حرشو .ًاليوط ًارهد بيطلا ابأ بحصو .بدألا

۱ 

 | ۳۸-٠٤۳ ص دادغب يديبعلا ديشرو يئاطلا رضخ : ت «يجرعلا ناويد رظنا )١(

 ا . سلط دعسأ :د . ٤0۷ ؛ص ٠٠ ؛دلجملا ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )۳

 1 . ٠١۷/١ ؛رهدلا ةميتي (۳)
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 .«هلاح عافتراو هردق مظعل هلالخ َّلقأ رعشلا ناكو

 اهيف عدبأ وحنلا مولع 2ے ةفنصم بتك هل» ):يدادغبلا بيطخلا لاقو

 .«...همظن ديحيو :رعشلا لوقي ناكو ...نسحأو

 تالكشملا حرشو تالفقملا حتف 4 بدألا ةمئأ  دحأل سيل» :'"يزرخابلا لاقو

 هتافنصم لمأت نمو .بارعإلا ملع ےب اميس الو بارغلا ةرمث ىلع اهنم عقو دقف هل ام

 هنأ هب ملعأ تنك امو :يبنتملا رعش نع ءاطغلا فشك هنإ ييروف ؛هتافص ضعب ىلع عقو

 .«...يبتتملا 2 هتيثرم هل تأرق ىتح ضيرجلا كلذ غيسي وأ ضيرقلا مظني

 ققدملا يوُحّنلا ...:وهو .«...ًادوجم ًاقذاح ًايوحن ناكو» :«)الوكام نبا لاقو

 .«... ديجلا فئصملا

 نم ناك هنإف يِوَحَّنلا ينج نب نامثع حتفلا وبأ امأو» :يرابنألا نبا لاقو

 دحأ فّدصي مل هنإف ,فيرصتلا 2 هنم لمكأ همولع نم ءيش 4 نكي ملو ..اهيف عدبأ

 .(...هتم ًامالك قدأ الو نسحأ هيف ملكت الو ؛فيرصتلا 2

 بارعإلا ةعنص 2 رابكلا نم هنإف ىنج نبا امأو ...»: ىدحاولا لاقو

 .«...فينصتلاب امهنم دحاو لك 2 نينسحملاو فيرصتلاو

5 ٠ ٤. 8 ٠ .٠. u. 8 YU,” مث ءنسحأو اهيف عدبأ وحنلا ملع 4ب ةفنصم بتك هل ...»:أ يزوجلا نبا لاقو 

 .«همظن ديجيو ءرعشلا لوقي ناكو» :لاق

 4 فّنصو .فيرصتلاو وحنلاب مهملعأو بدألا لهأ قذحأ نم ...»:("7توقاي لاقو

 هنم لمكأ همولع نم ءيش 2 نكي ملو .نيرْخأتملا زجعأو نيمدقتملا ىلع اهب ربأ ًابتک كلذ

 .۳۱۱ /4 ؛دادغب خيرات قلل

 . توقاي دنع هباوصو بارطضا صنلا يفو ء 144١/7 ؛رصقلا ةيمد (۲)

 . ٥۸۵ /۲ ؛لامكإلا (۳)

 .۳۲۲ ؛ءابنألا ةهزن (4)

 . ٤ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (5)

 ) )5؛مظعملا 77/1١6.

 . ٠١۸١ /4 ؛ءايدألا مجعم )۷)

~ 1۹۸ - 



 هنأ يفئارطلا نع لقن مث .«...هنم ًامالك قدأ فيرصتلا 2 ّدحأ ملكتي ملو ,فيرصتلا 2

 ذب هرظانيو ريثكلا يبنتملا دنع رضحي بلح ب ينج نب نامثع حتفلا وبأ ناكو ...» : لاق
 ال لجر اذه :لوقيو «هقذحو هئاكذو حتفلا يبأب بجعي يبنتملا ناكو» :لاق مث «...وحنلا

 ؛اذه ٌلثم حتفلا يبأ 2 لاقي امدنع اذه نم ربكأ ءاش يأو «...سانلا نم ريثك هردق فرعي

 .ليلقب اهدعب امو هرمع نم نيرشعلا نس 4 دعب وهو

 :"يطفقلا لاقو .«يوغُللا يوحنلا حتفلا وبأ ةملعلا» : يدرب يرغت نبا هامس
 ًامامإ ناك ...»: ناكّلخ نبا لاقو .«بدألا ملع 4 ةعيدبلا فيناصتلا بحاص...»

 .«...ةنسح ٌراعشأ هلو ..ةيبرعلا ك

 فيناصتلا بحاص عرابلا دحوألا مامإلا ...»: يناميلا يقابلا دبع لاقو

 .«...ةييجعلا تاعارتخالاو ةليلجلا

 : ك 8 نا 8
 مث «...فيئاصتلا بحاص ينج نب حتفلا وبأ ةييرعلا مامإ» ) !:يبهذلا لاقو

 .«ديج مظن هلو» :لاق

 ةروهشملا فيناصتلا وذ مدقملا عرابلا دحوألا مامإلا» '/يدابأ زوريفلا لاقو

 .«...ةييجعلا تاعارتخالاو ةليلجلا

2 2 
 ؛فيرصتلاو وحنلاب مهملعأو بدألا لهأ قدحأ نم ...» ^: طويلا لاقو

 لوصأ ملع 2 حارتقالا امو .«...وحنلاب هملع نم لمكأو ىوقأ فيرصتلاب هملعو

 .هرثأل ءافتقاو ينج نبال ىدص الإ يطويسلل ةفللا مولع 2 رهزملاو .وحنلا

 ے .خأ ريخ تخأ اي :ةديصق نم )١1( تيبلل هحرش دنع 2كوتسملا نبا ركذيو

 .ن.م )١(
 7١86. /5 ؛ةرهازلا موجنلا (۲)

 860 /؟ ؛ةاورلا هابنإ (۳)

 .747و ۲٤٦/۳ ؛نايعألا تايفو (5)

 . ٠٠١ ؟؛نييعتلا ةراشإ (0)

 ١( ؛ءالبنلا مالعأ ريس ١۷/٠۷ .

 ) )۷؛ةغلبلا ٠۳۷ .

 . ٠١۲ /۲ ؛ةاعولا ةيغب (۸)

- ۹٩4 - 



 مل [يبقتمل يأ] ةيرعشلا هتداعس نإ :لوقأ ينأ ريغ» :''!ةلودلا فيس تخأ ةلوخ ءاثر

 .هرعشل هللا همحر « «ينج نبا حرش ًارخف كلذب هيسحو «ءارعشلا نم ٌدحأ اهيف هقحلي

 . «ًالضفو ةلزنمو ٌةناكم ىفخي ال نم حتفلا وبأو

 يِوْمَّنلا ينج نب نامثع حتفلا وبأ مامإلا مدقتملا خيشلا» :'"!يراسناوخلا لوقيو ٠
 ىضترملا انيديس ةقبط 2 ناك ءةمتاخلاو نكسملا يدادغبلاو ءاشنملاو دلوملا يلصوملا

 .«هيلع هللا ناوضر ؛يضرلا انديس خئاشم ةلمج نم لب «يضرلاو

 نم هيف هآر ام ينج نبا  اوأرف ؛نيفلاسلا ددج ىلع نوثدحملا راس دقو
 بتك ام ىلع ءاشلاو ْفَّنأ امب باجعإلا نم هتاذ عقوملا مهدنع ّلتحاو ,مهوقبس
 راجنلا خيشلا دروأ دقف لبق نم كلست مل كلابسم ةييرعلا 2 حتف هنأب فارتعالاو

 مولع © حتفلا وبأ غلب» :"هلوقب اهردصو .هيف ءامدقلا لاوقأ صئاصخلا ةمدقم ےب

 ىرجم #2 ينج نبا حبصأ دقو ..ليلقلا الإ هفلبي مل ام رطخلاو ةلالجلا نم ةيبرعلا
 2ب دامعلا لوقي» :لاق مث «هيف زيربتلاو وحنلا ةفرعم 4 لثملا برضم هدعب نورقلا

 نم الإ هيوبيس له :لوقي ناكو :ةاحنلا كلمب فورعملا خاص نب نسحلا نع هثيدح
 دمحم خيشلا ةملك دروأ مث ««يتيشاغ لمح الإ هعسي مل ينج نبا شاع ولو ؟يتيعر

 نبا نم وحنلا ناكم ينم هتلعجو» :هلوق يهو ءناملس ميركلا دبع خيشلا ل هدبع

 .«هلهأ وه ام لوبقلا نم قزرو» :هلوقب هترهشو هيف ءاملعلا لاوقأ ىلع قّلعيو .«ينج
 اهيلع رفوت يتلا هثحابمو هبتك ل هملعو هلضف ودبيو» :'' راجنلا خيشلا لوقيو

 .«اهرقايو ةييرعلا فوسليف قحب دعي وهو ؛ ءاهضرع نسحأو

 كب صوفلاو ءاصقتسالا عباط ينج نبا ثحابم ىلعو» :"!ًاضيأ لوقيو
 «...تايكزجلا نم لوصألاو ئدابملا طابنتساو ليلحتلا © قمعتلاو ليصافتلا

 .رسفلا يف )۲١( ةديصقلا نم )١١( تيبلا « 00 /4 ؛ ينوتسملا نبال ماظنلا ()

 . ۱۹۹ ٥/ ؛تانجلا تاضور (؟)

 . 75 ص ةمدقملا ؛ صئاصخلا (۳)

 .16ضصءين.م (4)

 .ن.م (9)

 س الو س



 نع اةنابإلاو مالكلا فيرصت نسحو ةرابعلا ةغالبب ينج نبا رهتشا» :("!لوقيو

 ْ .«ةحاصفلا ةورذ اهب غلبيو .هترابع 2 ومسي وهو «ءادألا هوجو نسحأب يناعملا

 رتكأ | ينج نبا ربتعيو» :«ينج نبا» ةدام  :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد 4ب ءاجو
 ْ ١ .«فيرصتلاب ًاملع تاقثلا

 ةفيلخو مهليمز لوح يلع يبأ ٌديمالت فتلاو» : "سلط دعسأ دمحم :د لوقيو
 ملاعلا عجرم حبصأ امك عضادم ريغ اهتجحو دادعي مامإ حبصأ ىتح مهخيش

 | .«ةييرعلا مولع 4 يمالسإلا

 رارسأ فرع ريبك فوسليف ءارآ ءازإ نحتف لعب امأ» :

 ءانتكا خي لذب دقق» : : لوقيو «...لاقمألا كلذب سانلا برض ىتح اهقئاقدو ةفغللا

 نم.ًاريشك ماع فلأ ذنم رّرَقو :ٌةريبك ًادوهج هنم أبخملا فشكو ملعلا اذه رارسأ

 نبانرثأ ةقيقح ملعي الو .. .تاوصألا ءاملعو نوقرشتسملا مويلا اهرقأ يتلا دعاوقلا

 اًهنإف مجاعملا باحصأو نييفرصلا راثآ ىلع علطا نم ًالإ ةغللاو فيرصتلا ينج

 ١ .«هعباطب ةعوبطم اهلك

 :"ارخآ ٍناكم ےب ٌلوقيو

 يونا قاقتشالل ٌةيدج ةسارد عبارلا نرقلا 2 ترهظ ...» :'لزتم مدآ لاقو

 بسني يذلا وهو. .يلصوملا ينج نبا ةساردلا هذه ذاتسأ ناكو :ًاليوط ًارصع تيقبو

 ثحبلا' وهو« ,ربكألا قاقتشالاب ىّمسمملا وهو ؛ةفللا ملع كي ديدج ثحبم عادتبا هيلإ

 نكي ملو ٠ .اهتئيه نود ةملكلا ةدامب صتخي يذلاو :مويلا ىلإ هرمث يتؤي لازي ال يذلا

 | .ءاذه نم مظعأ ّجاتنإ برعلا نم ةفللا ءاملعل

 ملاع يوحن ربكأ ناكف يسرافلا يلع وبأ امأق ...»: نيمأ دمحأ لوقيو

 فرصلاو وحنلا ي ةسردم يسسؤم ينج نبا هذيملتو وه ديو .. .هنمز 4 ةيبرعلاب

 .ن.م (1)
 11۲١ ص (؟١) دلجم ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم 00

 . 1۲۲ ص ن.م (۳)

 . ٠١١ ص )۲١( دلجما ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )4(

 . ٤۳۷/١ ؛ةيمالسإلا ةراضحلا (4)

 180/١. ؛مالسإلا رهظ (5)
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 اهريغ نيبو اهنيب قرفلاف .صنلا دنع فقت الو ,دح ىصقأ ىلإ سايقلا مدختستو
 ىلع دامتعالا 4 ةيكلاملاو سايقلا ىلع ريبكلا مهدامتعا 4 ةيفنحلا نيب قرفلاك
 .ةيفرصلاو ةيوَحّنلا هثدابم عّسومو يسرافلا يلع يبأ ذيملت ينج نباو ....ثيدحلا
 ٌءارآ هل .امهيف ٌدهتجم هنإ :انلق .هقفلا ب انريبعت فرصلاو وحنلا 4ب انربع اذإو
 .«اهب درقنا تاهاجتاو ةركتبم

 قيرط نع ةفللا عيسوت يهو ٠ ,لبق نم اهيلإ انرشأ ىرخأ ةرهاظو ... , :'!لاقو
 يسرافلا يلع ابأ ةسردملا هذه ملع عطار نآو ءًأسايق ق قاقتشالا 2 عسوتلاو «سايقلا
 عاضخإو ررحتلا ىلع دعاس امهلازتعا نأو ٠ :نييلزتعم اناك امهنأ ىريو .«هذيملتو
 نأ ىري ينج نبال رصاعم وهو سراف نبا ناك يذلا تقولا كو ؛لقعلا ةطلسل ةغللا
 .ةيحالطصا اهنأ ىري ينج نبا ناك ةيفيقوت ةفللا

 ىلع رسوم ميدقلا وحنلا نأ ةمهف ةليلجلا ينج نبا تاتفل نمو :"لاقو
 وحن سيسأت ديري ينج نبا ءاجو» :لاق مث «..ةيضقلا هذه ينج نبا مدهف ..لماعلا
 ًاباتك فنا [يبطرقلا] ءاضم نبا ءاج نأ ىلإ ..ًاعيمس دجي مل ,فسألل نكلو ءرخآ
 و ينج نبا نع اهانيور يتلا ةلمجلا ىلع هسسأ .ةاحنلا ىلع درلا : هامس
 .«صئاصخلا

 ف ءءاضم نبال ةاحنلا ىلع درلا» باتك ققحم "فيض يقوش روتكدلا لوقيو
 .«هيوبيسو ليلخلا دعب وحنلا ةمئأ ربكأ» :ينج نبا نع ثيدحلا ضرعم

 : لوألا ةيرصملا هتعبط 2 «ةعانصلا رس» نم لوألا ءزجلا ورشات ركذيو
 حتفلا يبأل ٌريظن هدعب وأ عبارلا نرقلا ك ةيبرعلا ء ءاملع نيب فرعي داكي ال هنأ»
 ٌعاستاو ةفارطلاو ٌراكتبالا اهزيمي ٌةمحض ةيفيلأت ةورث كرت يذلا .ينج نب نامثع
 برعلا لايجأل نطابلا يعولا  تّرقتسا يتلا ةيوذألا رارسألا نع فشكلاو قفألا
 .«نوركتبملا ٌةمئألا متخ هخيشيو هب ...» :نولوقي مث ««بولسألا ةلوهسو

 .55و,46/5؛ن.م )١(

 .ا١ا4و 11۷ | ؛ن.م (5)

 21 ص ؛ةاحنلا ىلع درلا (۳)
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 : .«فيرصتلا هانم قي هدحو جيصل ناك» :('!يوارلا هط لوقيو

 هنباتك يرقبعلا يوغللا هيقفلا .. ينج نبا أشنأ مث» : اصلا يحبص. د لوقيو

 لصأ اب ٌةريطخ ًاثاحبأ ميلسلا هقطنمو بقاثلا هركفب هيف شقاني حارو :صئاصخلا
 بقاصتو اهذوذشو اهدارّطاو ةييرعلا سيياقم 4و :حالطصأ مأ يه ماهلإأ ءةغللا

 ربكألا قاقتشالاو نيينعملا فالتخاو نيظفللا قافتاو ءاهيناعم بقاصتل اهظافلأ
 ىمست نأ بتكلا ردجأ ينج نبا صئاصخ نأ عمو ؛تاجهللا فالتخاو تاغللا بكرتو
 ْ .«مسالا اذهب اهفّلؤم اهيلع ْنض ةغللا هقفب

 لولقلا ىلإ قبس يذلا يَّنج نبا يرقبعلا اذه يأر انينثتسا اذإف» :!لوقيو
 نبأ عبات نم ءارآ ًاضيأ انينثتساو ... دحاو تقو 2 نكي مل اهعضو نأبو ةغللا عضوب
 نأ ىلع نوقبطي نوداكي نيقابلا برعلا ةمئأ اندجو ديدسلا بهذملا اذه ىلع ينج
 .«فيقوتو ماهلإ ةغللا

 «مهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ» :اهنأب ةغلل ينج نبا فيرعت نأ ىريو
 نم اهلك ةغللا لصأف .لاجملا اذه 2 ةييرعلا ءاملع هزرحأ يذلا قبسلا ىلع ةلالد
 نبا اهيلإ راشأ يناعملاو ظافلألا نيب ةقيقد ةقالع كلانهو .تاعومسملا تاوصألا
 1 0 كلذ ف قبس بحاص وهو «ینج

 تاودصألا نم اهتاملك قاقتشا وه امنإ تاغللا روهظ ك لصألا نأب لوقلاو
 ينج نبا نأ ىلإ راشي يتلا تاملسملا نم حبصأ ربكألا قاقتشالا نوناقو ةعومسملا

 هندهام فيرط نمو» : فيض يقوش روتكدلا لوقي تاغللا روهظ نعف ؛لوألا اهملع
 نم اهتاملك قاقتشا وه امنإ تافللا روهظ 4ب لصألا نأ ةذفانلا هتريصب هيلإ
 لمع يذلا وه هنإ :انلق اذإ غلابن ال انلعلو» يناثلا نع لوقيو «ةعومسملا تاوصألا
 ا .«نيمضتلاو ربكألا قاقتشالا ينوناق تيبثت ىلع

 )١( ؛ةيبرعلا ةغللا مولع خيرات ٠٠ .

 ) )۲؛ةغللا هقف يف تاسارد ٩ .
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 ضرعم 4و .«ريبكلا قاقتشالا ادبم سسؤم» :ينج نبا نع كف ناهوي لاقو

 ًالثمف» : لاق ؛مامت يبأ ةسامحل هحرش ےب ىمادقلا حارشلاب يزيربتلا رفات نع هثيدح

 :عضوملا اذهب صتخملا ينج نبا رصتخم نم هتمرب ذوخأم ناويدلا ءارعش ءامسأ قاقتشا

 «...ةلاح لك  ردصملا كلذ ةيمست نود ةسامحلا ناويد ءارعش ءامسأ 4ب جهبملا

 يوفآلا اشارت نم ةييرعلا ةغللا هقف بتك امأ» :!باوتلا دبع ناضمر روتكدلا لاقو

 قبس اهاياضق نم ليلق ريغ ءيش # رهظي ذإ رابكإلاو باجعإلا ىلع ثعبت ًاقح اهنإف
 ىلعو ؛ديزي وأ ماع فلأب ثيدحلا رصعلا 4 ةيوفّللا تايرظنلا ثدحأل ىمادقلا انتاملع

 .«ينج نبا مامإلل بارعإلا ةعانص رسو صئاصخلا بتكلا هذه سأر

 ام حتفلا يبأ نع يزرخابلا مالك نم يوادنه نسح روتكدلا ثحابلا طبنتسيو

 هل نوفرتعيف فيرصتلا ملع ناديم 2 هيلع مهءانث زواجتيو» : لوقيف ءروطسلا نيب
 تاوصألا مولع خي ًامامإ هللا همحر ناك دقف .ةيبرعلا مولع ةيقب 4 ةيذاتسألاب

 .«ًأضيأ دقنلاو بدألاو ةغللاو بارعإلاو قاقتشالاو

 نيدايم #4 ةعئارلا تاراكتبالا هذهو قيقدلاو قيمعلا يعوسوملا ركفلا اذه لعلو

 نيثحابلا لعج ةريثك لئاسمب درفتلا اذهو .فراعملا 2 بيجعلا عونتلا اذهو ةنّللا

 درف ءةماهلا ةيصخشلا هذه قوفت ءارو تناك يتلا بابسألا ريسفت مامأ ًاليوط نوفقي

 بهذو ؛لازتعالا بهذم هقانتعا ىلإ كلذ رخآ ّضعب بسنو .هتيمور ىلإ كلذ مهضعب
 اوذخأ املثمو .هل ةليوطلا هتبحصو يسرافلا ىلع يبأ هذاتسأب هرثأت ىلإ ضعب

 2 هنوعضي ةراتف :ةيركفلا هيراشمو هتيصخش نوسردي اوذخأ هقوفت بايسأ نوللحي

 .هتيمورب ٌرتعي يبوعش وه ٌةراتو يعيش وه انيحو «يفنحلا بهذملا باحصأ فوفص

 وبأ قزر ام ىلإ كلذ درم نأ ىلإ ريشن امنإف رمألا اذه # هلوقن يأر نم انل ناك اذإو
 :هرافظأ ةموعن ذنم ةفرعملاو ملعلا ىلإ هجّتاف «هعم تدلو ؛ةزيمتم ةبهوم نم حتفلا

 لقصل ةئيهم ةئيبلا ثيح لصوملا هنطوم 2 اهمولع ةسارد ىلع ّبكاف ؛ةّيبرعلا بحأو
 ,هي هللا هابح ام حتفلا وبأ نزتخا بحلا كاذبو ةبهوملا هذهيو ,ةفرعملا دفرو ةبهوملا

 )١( ؛ةيبرعلا ٠١۸ .
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 ؛يسرافلا يلع ابأ اميسالو ءالجألا هتذتاسأ يديأ ىلع فراعملا كلت قمع ذخأ مث

 ام راتخيو «ضور لك ي فوطيو «رحب لك 2ب حبسي حتفلا ابأ لعج ذفانلا لقعلا اذهو
 بهاذملا باحصأل أرقف ءدقتعملاو يأرلا #4 فالخ كلذ نود لوحي ال ًاباوص هاري

 صاخلا هيولسأب أرق ام ةصالخ بكسو ءاهريغو ةفسلفلاو وحنلاو هقفلا 4 اعيمج

 :فلتخم ب ةسيفن ةورث حتفلا وبأ ىقبأ دقف .ةّيبرعلا قرفم نيزت زونك نم ىقبأ ام 2

 نمو هيرصاعمو هفالسأ یدل هدهعن مل وحن ىلع تاعوضوم ثحيو «ةفرعملا نونف

 تارشع الب هيلإ ريشنس ام وهو «فيرصتلاو وحنلا 2 ىتش ارامغ ضاخو «هالت
 يبنتملا ناويدل هحرش اهسأر ىلع ةماه ةيبدأ ًاحورش كرت امك ءاهكرت يتلا نيوانعلا

 حرشو يضرلا فيرشلل تايولعلا دئاصقلا حرشو ةلودلا دضع رعشل هحرشو ؛نيترم

 عمجب ماقو ءساون يبأ ةزوجرأ ريسفتو ةسامحلا ءارعش ءامسأ ريسفتو ليذه رعش

 لمع وهو :ةذاشلا تاءارقلا كب بستحملا باتك انل كرتو ءةيرعشلا نيواودلا نم ددع

ةجحلا باتك عضو يذلا  هبأد اذهو - «يلع يبأ هذاتسأ لمع هب لمكأ ماه
 ك 

 .ةعيسلا تاءارقلا

 ةردانلا هتغالبو هعالطإ ةعسو هفراعم عونت ىلع لدت ابتك ىتش نونف 4ب كرتو

 دقو ؛سانلا اهلوادتي بتك ىلإ اهنزتخا يتلا فراعملا كلت ليوحت ىلع ةبيجعلا هتردقو

 ناك هلك كلذ قوفو ءيسرافلا هذاتسأ بولسأ هب رياغ يذلا حضاولا اهيولسأب تزيمت

 هل ملعأ الو ؛يبنتملا بيطلا ابأ اهب ىثر يتلا كلت هدئاصق مهأ نمو .ًاديجم ارعاش

 وبأ علقأ لهذ ءامهنيب طيري ناك يذلا بحلا ةدش ىلع يسرافلا هذاتسأ هب ىثر ارعش

 نع هتلغشو .ةفلتخملا اهنيدايمو ةفللا مولع هتذخأ نأ دعب رعشلا مظن نع حتفلا

 دق ناك ثيح بابشلا ةلحرم ىلإ دوعت يبنتملاب هتيثرمف «تدح دق كلذ لعل ؟مظنلا

 .ًاليلق رمعلا نم نيثالثلا زواجت

 اوناكو ؛نييهيوبلا ءارمأ نم هيقل يذلا مارتحالا 2. ةيملعلا هتناكم ىلجتتو

 نيذلا ةثالثلا هدالوأ مث هئانبأل اذاتسأ هاضترا يذلا ةلودلا دضعب اءدب ايندلا ةداس

 ةودن 2 هسولج ب ةيملعلا هتناكم ىلجتتو ,نوخّرؤملا لوقي امك مهتيابي حتفلا وبأ ناك

 يبنتملاو هيولاخ نباك رصعلا كلذ مالعأ رواجي بلح ريمأ ينادمحلا ةلودلا فيس

 طحم تناك يتلا ةودنلا كلت .باهإلا ضغ باش دعب وهو . ,ريبكلا ريمألا روضحب

 .هماكحو رصعلا كلذ رضاوح ءابدأ مامتهاو باجعإ

 ؛هتذمالت سوفن 2 هسرغ يذلا ريبكلا مارتحالاب ةيملعلا هتناكم ىَّلجتت امك

 - ۲ھ



 - هذاتسأ نم ريثأتب يبنتملا بحأ يذلاو ؛وه نم وهو  يضرلا فيرشلا اميسالو

 نم ةدحاوب ءاكبلا رحأ هاكب تام مويو «هرعش ذاتسألا حرشي نأ 4 حمطي ناك يذلاو

 هيلع ىَّلصو .هتزانج عيش دق ناكو .يبرعلا رعشلا 4 يثارملا مهأ نمو ءهرعش نويع

 بتكلا تاهمأب هريثأت 4 ةيلاعلا ةيملعلا هتناكم ىّلِجتت امك .ىرثلا ىراوُي نأ لبق
 اودنتسا ؛ةجحو قيثوت ردصم حتفلا وبأ ناكو ءةفغللا هذه انل تظفح يتلا ةيبرعلا

 ناسلو هديس نبال مكحملاو صصخملاك ةفللا بتك ىلإ انعجر ولو «مهئارآ ك هيلع

 دقنلاو وحنلا بتك ىلإ وأ ءاهريغو يدابآ زوريفلل سورعلا جاتو روظنم نبال برعلا

 يجافخلل ةحاصفلا رسو ريثألا نبال رئاسلا لثملاو يطويسلل رهزملاو حارتقالاك
 كلت باحصأ اهلقن ءاهيف ةثوثبم هتاليلعتو هتاملكو هءارآ اندجول بتكلا نم اهريغو

 .باجعإلاو جاجتحالا ضرعم ب بتكلا

 ام اهيف ددرتي ينج نبا مسا اندجوف «برعلا ناسل سراهف ىلإ انعجر دقو
 ىلع برضن نكلو ءانه هداوم ىصحت نأ نم ربكأ مقرلا اذهو ,ةرم ةئامنامث براقي

 :ةلثمألا ضعب كلذ

 :'رےئاصخلا 4 ئنج نبا لاق
 و 5 تأ 2 8 م

 .ةرقبلل لاقي امنإ هنأ ريغ ؛مونلا نم وه ءاهنع سنب :هلوقو :لاق مث

 ءاهنع سب :هلوق :ينج نبا لاق :ةديس نبا لاق .سنب» :(سنب) :ناسللا 4و

 .«ينج نبا ريغ نم لوقلا اذه ملعأ الو ؛ةرقيلل لاقي امنإ هنأ ريغ :مونلا نم وه امنإ
 3 ا ل رگ ےس - .٠

 .«ينج نبا نع ؛حورفمو حرفو حرف لجرو» :(حرف) 4 لاقو

 ذأ ينج نبا حتف دقل» :صئاصخلا قيق قيقحت ةمدقم  راجنلا خيشلا لوقيو

 ظافلألا ةيسانمو ق واقتشالا ے ًالوصأ عضوو :هاوسل اهحتف نستي مل اباوبأ ةييرعلا

 عابتأ ىلإ جاتحي ًامامإ كلذي ناكو كلذ ريغو ظافلألا نم لمهأ ام لامهإو يناعملل

 مل هنكلو ءاهانإ تفغليو .هلوصأ تجضنل اذإو ؛هثوحب ىلع نونییو :هليبس ے نوضمي

 .«عابتألا ءالؤه قزري

 هديس نبا راجنلا خيشلا مهتي صنلا اذه دعبو «دحاو ريغ هررك ٌلوق وهو

 )١( ؛صئاصخلا ۲/۲٤ .



 هنأب يبتتملا داّقن دحأو .ةريهشلا مجاعملا بحاصو ھه ۸ ةنس ىّضوتملا يسلدنألا

 مكحملا هباتك ىلإ هئارآ نم اريثك لقن هنآو :ةيوفللا هثوحبو حتفلا يبأ دئاوف ىلع راغأ

 2 يهو «هديس نبال اهبسنو ءناسللا بحاص ءاجف ءاهبحاص ىلإ اهوزعي نأ نود نم

 نع ناسللا لقن ةلأسم 2ب هيلإ انرشأ يذلا مقرلا فعاضي اذهو «ينج نبال اهتقيقح

 .راجنلا خيشلا ركذ امك العف ءاصقتساو طسب ىلإ جاتحي ثحب وهو «ينج نبا

 ةيوسنم ناسللا نم (وحن) ةدام 4 وحنلا ريسفت ةلأسم روظنم نبا دروأ دقف

 كب ينج نبا نع مكحملا 4 هديس نبا هلقن لصف وهو ؛مكحملا 2ب هديس نبا ىلإ

 , 20 رصكاصخلا

 نيع 4 "صئاصخلا ذ ينج نبال اثحب لقن ثيح .(ديس) ب لعف كلذكو

 ىلإ بوسنملا ماهت ىلع مالكلا ج (مهت) 2 ناسللا يو ؛هديس نبا ىلإ هازعو «(ديس)

 ةماهت ے نإف تلق نإف :هديس نبا :لاق» :لاق مث ءينج نبا نع امالك قاس ةماهت

 هل مالكلاو ءينج نبا بولسأ اذهو «ضوع فلألا نأ ىلإ ماهتا 2 تبهذ ملف ءافلأ

 © هاكحألا عفارت باب ے2 صئاصخلا 4 هدروأ العف

 مل .(مف) لصأ ےب اليوط امالك (هوف) ةمجرت ب مكحملا 2 هديس نبا درويو

 هتمرب مالكلاو ,هديس نبال ًابوسنم هلقنيو ناسللا بحاص يتأيف ينج نبال هبسني

 . ميلا فرح لوأ 2 ةعانصلا رس :هباتك ےب ينج نبال

 لاق» :لوقي مث «(اوفاتسا) # ينج نبا نع امالك (فيس) 4 ناسللا بحاص ٌقوسيو
 راصتخالا الإ حتفلا يبأ مالك نم ريفي مل ,صئاصخلا 2 ينج نبال وهو .«...:هديس نبا

 ثيح نم كلذ دمتعا ليق» :الثم لوقي .فدارملاب ًانايحأ ريبعتلاو دهاوشلا ضعب فذحو

 عمج لبقلاو «ةثالثلا لبقلا ىوقأ» :صئاصخلا ةرابعو :ةثالثلا عاونألا ىوقأ ءامسألا تناك

 ةفرتملا ةقنأتملا ةظفللا راتخي نأ دمعتي ينج نبا نأ كلذ .ةفئاطلاو ةعامجلا وهو ءليبقلا

 .تالولدملاب ةينغلا يناعملاب ةلمحملا

 )١( ؛صئاصخلا ١/1"7.

 . ۲١۱/۱ ؛صئاصخلا (۲)

 .۱/۲ن.م (۳)

 )٤( ؛بارعإلا ةعانص رس ٤١١/١ .



 نع كلذ عم ثحبلاو ريقنتلا تمدأ دقو ...» :صصخملا ذب هديس نبا لوقيو
 ىلع لّوفتلا تاهج ةفلتخم يل بذاجتلا ةّيوق . جلاوخلاو عفاودلا تدجوف ءعضوملا اذه

 ..ةفيطللا ةميركلا ةفيرشلا ةغللا هذه لاح انلمأت اذإ اًنأل كلذو «يركف

 مئاد تقولا مداقت ىلع يننأ دعب اميف ملعاو» :صئاصخلا ے ينج نبا لوقيو
 .يل بذاجتلا ةيوق جلاوخلاو يعاودلا دجأف ؛عضوملا اذه نع ثحبلاو ريقنتلا

 «...يركف ىلع لوغتلا تاهج ةفلتخم

 نم ريبك ردق ةيبرعلا مجاعم كو ءةغللا 4 ةياردلاو ةياورلا عساو ينج نباو

 ملعأ الو» :(سنب) #4 هديس نبا لوق لبق نم انب رم دقو ؛مامإلا اذه ىلإ هعجرم ةغللا

 نع :حورطو حورفمو حرف لجر» :ناسللا بحاص لوقو .«ينج نبا ريغ نم لوقلا اذه
 .«ينج نبا نع امهالك :لاقو حورفمو حورف» 'جاتلا بحاص ركذو ««ينج نبا

 مضو ءاخلا رسكب عٌفرخلاو عفرخلاو عْفَرُحلا» :(عفرخ) ًاضيأ ناسللا كو
 ,نطقلا : عقرخلاو "ا صئاصخلا 4 ًالعف يهو «ينج نبا نع ةريخألا ءافلا

 .هريغ ليقو

 ءربئزلا لثم زمهلاو رسكلاب لبتضلا» :( /) ينج نبا نع ناسللا بحاص ىكحو

 .«ينج نبا ةريخألا ىكح ؛ةيهادلا ع ايلا مضبإ لبكضلاو

 .«ينج نبا نع ؛هدنع مظعو .ًاريبك هآر :ءيشلا ربكتساو» :(7 ناسللا كو

 نبا دشنأ» :هلوقب ىرعشلا دهاشلا دروب امدنع ناسللا بحاص كعلاطي ام ًاريثكو

 .ردصملا وه ينج نبا نوك قيثوتلا ىلع ةلالد اذهو «هريغ دنع تيبلا دورو مغر «ينج

 2 ةمكحلا نايبو اهجيرختو ةيبرعلا للع 2 وهو» :"راجنلا خيشلا لوقي

 .(حرف) :سورعلا جات )1١(

 نإو عير نم كايندف :ةديصق نم (۳۷) تيبلل هحرش دنع اهركذو 1۸/١ ؛صئاصخلا (۲)

 .رسفلا يف ءابرك انتدز

 .(عفرخ) ناسللا ()

 )٤( ؛صئاصخلا ١/1۸ .

 . يبنتملا نم اهدافأ يتج نبا لعلو .(ربك) ؛ناسللا (5)

 .ةمدقملا نم ۳۳ /۱ ؛صئاصخلا (0)

 سا "م



 ْ .«رابغ هل قشي ب ال قاقتشالا تايسانم جارختساو اهفيرصت

 ىأرف ؛قلطملاب يناعملا ىلع ةلالد ظافلألا لعج نأ ىلإ قاقتشالاب هعلو نم غليو

 الو .هيلع ةساحلا كسمي هتحك هتحئار بيطل هنأك .ءيشلاب تكسمأ نم لعف وه كسملا نأ

 :زهزملا © يطوُيسلا لاقو "برعم هنأ يقيلاوجلا ركذو ."'اهنع اهبحاص اهب لدعي

 نام كسلا : يرهوجلا لاق: لاق ثيح ناسللا بحاص كلذ دّكأو :مومشملا ةييرع

 : "مومشملا هيمست برعلا تناكو :لاق برعم يسراف «بيطلا

 هراص نم لاعف هنأل ءراوصلا :كسملا نم ةعطقلل مهلوق كلذ نمو» :ًاضيأ لاقو

 .«هيلإ همشي نم ةساح بذجي هنأل ؛كلذ هل ليق امنإو ...هانثو هفطع اذإ هروصي

 2 شن ام كلذ ىلع لدي .ةيسرافلاب ةّمات ,ةفرعم ىلع ناك ينج نبا نأ ىلع

 ب رحبتملا ةفّألا ملاع هب حست ام لوا نأ هيف كش ال اسمو ٠ اهتاملك نم هبتك ايانث

 .ًالعف ةكلتمي حتفلا وبأ ناك ام اذهو ,ةدع تاغلب هتفرعم اههقف

 نمر هعقوم وه اذهو « ؛قحب اهلان يتلا ةيملعلا هتناکم هذهو ءيئج نبا وه اذه

 .نيدلاخلا اهئانبأ دحأ ناكو ءاهيف عدبأف .اهبحأ يتلا ةيبرعلا

 )١( ؛صئاصخلا ١١87/5.

 ريغ برعم كسل نأ ىعتا نم دجأ مل: : لاق ققحملا ناك نإو ٥ ؛ يقيلاوجلل برعملا )۲(

 .«يقيلاوجلا

 .؟١/75 ؛رهزملا (۳)

۱4 - 





 ثلاثلا لصقل

 اهتميقو ينج نبا راثآ

 تناكو ءاهنم ريبك مسق انلصو دقو .ةريثك تافلؤم ينج نب حتفلا وبأ كرت
 ظاحأ يذلا رداتلا يعوسوملا ركفلا كلذ تسكع .فراعملا ةددعتم ءنيماضملا ةعونتم

 ىبلإ نظلا انب بهذ ,ةرّكبم نس  فيلأتلاب حتفلا وبأ أدب دقو ءاهلك هرصع تافاقثب
 دق حتفلا ابأ ٌنإَف كش ال اممو ءأقحال نيبنس امك «بلح  هتماقإ مايأ ىلإ دوعت اهنأ

 هلالجإ ناكو ؛ةايحلا ديق ىلع لازي ام يسرافلا يلع وبأ هذاتسأو ,تافلؤم عضو
 ناسحتسا نم سمل امب ًاطبتغم دوعيو «تافلؤملا كلت هيلع ضرعي هلعجي ذاتسألا كلذل

 , ١ .«اهداجتساو .هفيناصت ىلع يلع وبأ فقو» :!'!يطفقلا لوقي ءاهل يلع يبأ

 ليمي امم وأ ,هيف هذاتسأ هبّعري امم اهتدامو اهحور يقتست هتافلؤم تناكو

 2 :روضحلا مئاد يسرافلا يلع ابأ ىرت كلذلو .ذاتسألا هأدب ام هب لصي امم وأ .هيلإ

 .تاءارقلاو وحنلاو فرصلا مولع #2 ّبتك اهتيبلاغ 2 يهو .حتفلا يبأ بتك

 نامزألا رم ىلع تيقبف ,ةيبرعلا أ اديدج ًاحتف حتفلا يبأ بتك تناك دقو

 هررد هنم نوبهني يذلا زنكلاو اهبالطو ةييرعلا ءاملع هنم يقتسي يذلا بذعلا لهنملا

 عوضوملا ةفارطو ةداملا ىنغ نم بتكلا كلتل رّظوت ا ,مهتافلؤم هب اوعصريل ةردانلا

 ْ .راكتبالا ةيصوصخو بولسألا ةسالسو

 ءاشلا نم قحتست امب حتفلا يبأ بتك ¿ نوركذي ةيبرعلا ءاملع ناك مايألا رم ىلعو

 بيطخلا لاقو .«هتافص ضعب ىلع عقو هتافتصم لمأت نمو» :يزرخابلا لاق .ءارطإلاو

 يدابآ زوريفلا لاقو «نسحأو اهيف عدبأ وحنلا مولع 4ب ةفنصم بتك هلو» :يدادغيلا

 ”حأ نسحي مل»: يطوُيّسلا لاقو ؛«ةبيجعلا تاعارتخالاو ةروهشملا فيناصتلا وذ»

 ,نيمدقتملا ىلع اهب ربأ ًابتک» فّدص هنأ هتمجرت ے توقاي ركذو :«هفينصت ے4 هناسحإ

 تنرتقا ةعمتجم هبتكل ركذ درو امثيحو .ةيافك ردقلا اذه 2و .«نيرخأتملا زجعأو

 نم كاذ وأ باتكلا اذه 4 ءاملعلل ةيدرف تاداهش انعم رمي فوسو ءريدقتلاو ءاشلاب

 )١( ؛ةاورلا هابنإ 787/7

۳۹ - 



 .هّللا ءاش نإ اهعضوم 2 اهعضن .هتافل

 اهراتخي يتلا نيوانعلا ىلإ رظني ناك هبتك نيماضم ىنغو هجاتتإ ةرازغ ىلإو

حتسالاو باجعإلا ةرظن هبتكل حتفلا وبأ
 ىمس نأ دح باجعإلا اذه غلبو :ناس

 ىّفوتملا يزاريشلا قاحسإ وبأ اذهف < ,حتفلا يبأل بتك ء ءامسأب مهبتك ء املعلا
 ةنس

 ةهيبقتلاو بذهملا مساب هل ًابتک یمس 5 ةريهشلا ةيماظنلا ةسردملا 2 ذاتسأ وهو هغال1

 يهامنإة ةرصبتلاو عمّللاو هيبنتلاو بذهملاو . هقفلا ف ةرصبتلاو و عمّللاو .هقفلا ے

 .حتفلا يبأ بتكل ةريهش ءامسأ

تفلا يبأ ءدب خيرات ددحي فّنصم انيدل سيل
 ٍباتك لؤأ مسا وأ :فيلأتلاب ح

 ؛لسرم رمأ اذهو « ؛يلع يبأ هذاتسأ نمز 24 بتكلا فّنأ هنأ فرعن ام لکو ؛هعضو

 صّنلا مامأ ًارئاح تفقو يننكلو ؛ ؛مولعم وه امك ةنس نيعبرأ يلع ابأ بحص دقف

 هباتك ج بيطلا وبأ لاق ثيح يوقلا بيّطلا يبأل « !لادبإلا» باتك # درو يذلا

 زمهف ٠ «[نيلاضلا الو] : أرق هنأ ينايتخسلا بويأ نع ىكح» : فلألاو ةزمهلا باب

 يذلا ّصّنلا اذه ٌدِجَتو «.. .ةرمه تبلقناف ءامهكاقتلال فلألا كرحف .ماللاو فلألا

بال ةعانصلا رس ب همامتب أ اضعب انكرتو ءهنم اضعب اتدروأ
 .ينج ن

 بويأ نع يكح ام وحنف فلألا نم اهلادبإ امأف :"ةزمهلا باب 4 لاق

 زمهف «[نيلاضلا الو] : أرق هنأ ينايتخسلا
 فلألا :نينكاسلا عامتجا هرك هنأ كلذو ؛فلألا

 تام يِوَقَّللا بيطلا وبأو .«...ةزمه تبلقناف ؛ امهئاقتلال فلألا كرحف .ىلوألا ماللاو

 وبأ نوكي نأ حجري دهاوشلا داريإ 2 ىتح ايفرح نيصنلا قباطتو هه ۳۵١ ةنس ًالوتقم 32

 وه لادبإلا باتك نأ حص اذإف ءًاعامس هذخأي ملو . ,حتفلا يبأل باتك نع لقن دق بيطلا

اذإو ؛ًاشاقن باتكلا ققحم هعبشأ ام اذهو يوقلا بيطلا يبأ فيلأت نم
 صنلا ناك 

 مل ام يِوقّللا بيطلا يبأل وه لادبإلا ب العف دوجوملا
 بهذي آل ام اذهو . ٌنسكعلا نکی

حتفلا ابأ نأ كلذ ىنعمف هريغ ىلإ نَا
ده , ةنس لبق ةعانصلا رس باتك فّنأ 

 ه

خأ ىتح رهتشاو :هتيص عاذ باتكلا نأو
يوغا بيطلا يباك ريبك ملاع هنع ذ

 نوكيو . 

دلا زع قيقحت ؛ يوُكَللا بيطلا يبأل « لادبالا باتك 00(
 ةغللا عمجم تاعوبطم « يخوتتلا ني

 نيأزج يف 1478 ؛قشمد «ةيبرعلا

 . 0٤٤/۲ ؛لادبإلا (0)

 . 14/١ ؛بستحلا رظناو , ١ ؛بارعإلا ةعانص رس (۳)

 سمول



:يبأك ةغبان ىلع برغتسمب سيل رمأ اذهو «نيثالثلا نس لبق فيلأتلاب أدب دق حتفلا وبأ
 

5 
 8 5 و

0 

تلل ردصتلل هسفنب هتقث هتعفد حتفلا
 .ادج ةركبم نس 4 سيرد

 ام ٌلكف ءاهفيلأت خيرات لسلست بسح حتفلا يبأ تاغلؤم دروت نأ انل ناك اذإو

 ختفلا يبأ تافلؤم نمضتيو ؛لوألا مسقلا .نيمسق ىلإ اهمسقن نأ وه هلعف نكمي

 للا دبع يبأ خيشلل حتفلا وبأ اهب حمس يتلا ةزاجإلا صن ل توقاي اهدروأ يتلا

أ حتفلا يبأ ذيملت هطبضو هحّحص امم رصن نب دمحأ ني نيسحلا
 دبع دمحأ وب

دص يتلا ةزاجإلا كلت ءيرصبلا نيسحلا نب مالسلا
 انمك 584 ةنس حتفلا يبآ نع تر

افلؤملا وه يناثلا مسقلاو .حتفلا يبأ ةافو نم تاوتس ينامث لبق يأ ؛توقاي ركذ
 ت

 وبأ هعضو امم بلاغلا 2 يهو .ةزاجإلا اهنّمضتت ملو ؛حتفلا يبأل توقاي اهركذ يتلا

 ايمو كلت ةزاجإلا ج اهضعب ركذ هنهذ نع باغ دق ناك ا الإ ةزاجإلا دعب حتفلا

نم ام باتك 4ب حتفلا يبأ ةراشإ وه ءيشلا ضعب ثحابلا نيعي
 رخآ باتك ىلإ هبتك 

 كاذ لبق وأ دعب عضو دق فلؤملا اذه نأ 2 ديفي اذهو .هل
 ةدإع ترج دقو ,رثكأ ال

 ثخابلا ديفت :ةيميلعت ةيقيثوت ةقيرط يهو ءاريثك هتافّلؤَم ةراشإلا ىلع حتفلا يبأ

 ْ .هيلإ جاتحي ام اهنم ذخأيل ًاقمعت رثكأ رداصم ىلإ هديب نخأتو «سرادلاو

 أبتك تركذ ةميدقلا رداصملا نأ ىلإ ريشن نأ نيمسقلا نيذه بناج ىلإ يقب

 2 ةسفن توقاي دنع دراو وه ام اهنمو ؛حتفلا يبأ ةمجرت #2 توقاي اهدروي مل

 نوطب 4 هيلع رثع امم وأ ,هبتك ذك حتفلا وبأ هدروأ امم وأ :نيرخآ ءاملع مجارت

 .تايتكملا يواطم 4£ وأ بتكلا
! 

 نم !اهققحو هتافلؤم سرد وأ ءامدقلا نم حتفلا يبأل مجرت نم بلغأ ناك اذإو

 ددع ّنِإَف :حتفلا يبأ تافلؤم نم هيف كشال امم اريبك امسق دروأ دق نيثدحملا

يقف .رخآل عجرم وأ ردصم نم فلتخا دق تاغلؤملا
 حتفلا يبأ تافلؤم ددع غلب نيح 

ورشعو ةزاجإلا 3 تدرو افلؤم رشع ةعست اهنم افلؤم نيثالثو ةعست توقاي دنع
 ن

 ,"راجنلا خيشلا دنع نيعيرأو ةعست ىلإ مقرلا اذه لصو دقف .اهيف دري ملامم

 ةعبس ىلإ مقرلا اذه لصو نيح لب "آرسلط دعسأ روتكدلا دنع نيسمخو دحاوو

 نأ مغر ءملاس هللا دبع نيمأ روتكدلاو «ءيئارماسلا لضاف روتكدلا دنع افلؤم نيتسو

 ا
 )١( ؛صئاصخلا ١/ 1۸ةمدقملا نم .
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 ٠1٤ ص اا دلجلا ؛ ةيبرحلا ةغللا عمجم ةلجم (۲)



 ناك نإو ؛مقرلا اذه 4 ديزي امم نيوانع نم رخآلا دنع دري مل ام امهنم لک یدل
 هعمج نكمأ ام لك عمج متي نأ فاصنإلا نمو .اودرس ام ضعب 2 لصح دق أطخلا

 نع ىنغ  حتفلا ابأ نكلو ءاهيسرادو ةيبرعلل ةدئافلا نم لب حتفلا يبأ تافلؤم نم
 .ماّيألا رم ىلع هدّلخيو هدّلخ ام تافلؤملا نم كرت دقف ءهل سيل ام هيلإ بسني نأ

 صنلا بسح ةلسلستم ةزاجإلا 2 تدرو يتلا بتكلا ءامسأ يلي اميف درونو
 .توقاي دنع دراولا

 امجح هبتك ربكأ نم وهو ءةقرو فلآ 4 عقي هنأ ينج نبا ركذ :صئاصخلا ١-
 ,ةياغلا ىلإ سيفن باتك وهو» :"ايدفصلا هنع لاق ؛ةرهش اهرثكأو :ةدام اهرزغأو

 نم ريثك ءامسأ هيف درو دقف .ةرخأتم ةلحرم 4 حتفلا وبأ هفلأو «وحنلا بابل هيف
 ةلودلا ءاهب ناطلسلا ىلإ ًءادهإ هفّلأ هنأ ةمدقملا كك ركذ هنأ امك ؛ةقباسلا هبتك

 ٤٠١[. ۳۷۹] يهيوبلا

 راد نع ردصو .رصمي لالهلا ةعبطم 4 ۹١١ ةنس هنم لوألا ءزجلا عبط

 نم ءازجأ كلانه لهف .«ءازجأ ةثالث ء[۱۹۸۸ ةنس ىتح يأ] ءنآلا ىتح هنم ردص»

 ؟دعب ردصت مل باتكلا

 نبا هامسو ءيركسلا ديعس وبأ هلفغأ امم .ليذهراعشأ ريسفت  مامّتلا -!
 .نييلذهلا رعش 4 مامتلا :يطفقلا هامسو :نييلذهلا رعش حرش  مامتلا :ناكلخ

 يضاملا نرقلا ةياهن 2 امجنم ايوروأ 2ب نييلذهلا راعشأل يركسلا حرش عبط دقو

 راتسلا دبع ذاتسألا قيقحتب ءازجأ ةثالث  هعبط ديعأ مث :يلاحلا نرقلا ةيادبو

 .1910 ةنس ةرهاقلا 2 ركاش دمحم دومحم خيشلا ةعجارمو جارف

 هرشن ديعأ مث ءابوروأ #2 عبط دق يّنج نبا باتك نأ سابع ناسحإ روتكدلا ركذو
 2 مامتلا باتك نأ ىلإ نييلذهلا راعشأ حرش ققحم راشأ امنيب ء۱۹1۲ ةنس دادغب 4

 )١( ؛يدفّصلا كبيأ نب ليلخ ؛تايفولاب يفاولا ٤۷1/1۹ .

 ع١



 :()هلوقب صئاصخلا 4 هركذو .صئاصخلا لبق مامتلا ينج نبا فلأ دقو

 هيف اضيأ هركذو .«هيف لاحلا ىضتقمب ليذه رعش  انباتك ےب اذه انركذ دقو»
 ا (9.ليذه ناويد ےب :مساب

 ے وهو :ةعانصلا رس ب يباتكو :حتفلا وبأ هنع لاق .بارعإلا ةعانص رس -*

 2 مركذ دقو < .هبتك لئاوأ نم ناك امير هنأ ىلإ لبق نم انرشأو ؛ةفرو ةئامتس

 مدلقتم ةعانصلا رس نأ ىلإ ريشي ام يميعتلا ماسح روتكدلا مالك 2و ؛'صئاصخلا

 دقف ,حتفلا يبا ءارآ ضعب 4 لصاح روطت ىلإ ًادنتسم .ريثك نمزي بستحملا ىلع

 ..ةطنحلا موفلا نأ اندنع باوصلاو» :الئاق موثلاو موفلا نع ةعانصلا رس ےب ركذ

 موثلا» :دعب اميف بستحملا 2 لاق مث «. ..ءاشلا نم الدب اذه ىلع ءافلا تسيلو

 يميعن قلعو ««اعيمج امهيف لدب ءافلاف ٌفدجو ٌتدج :مهلوقك دحاو ىنعمب موفلاو
 هلوق دمتعملا ناك :؛ةعاتصلا رس دعب هفلأ دق ناك بستحملا نأ اتهرع اذإف» : هلوقب

 ام نسحأ نم وهو» :("يدّمصلا هنع لاق .جهبملاو "مامتلا لبق هفلأو .«لادبإلاب

 ا .«هدوجو ةفنص

 اقسنلا ىفطصم ذاتسألا قيقحتب ةيقحتب ةعانصلا رس نم لوألا ءزجلا عبط دقو

 دومجم ديعس ديشر دمحأ ديسلا يناثلا ءزجلا ققحو ء٤٥۱۹ ةنس رصم 4 هئالمزو

 ١ ب هردصأو ءالماك هقيقحت داعأو "1۹۷ه رهزألا ةعماج 4 ريتسجام ةلاسر

 ا .1586 ةنس قشمدب ملقلا راد نع يوادنهلا نسح روتكدلا نيأزج

 )١( ؛صئاصخلا ۱/٠۲٤ . |

 )( نم /0. ١
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 )٤( ؛ةعانصلارس ۲٥۲/۱ . |

 ) )4؛بستحملا ١/۸۸.

 ) )5؛ ينج نبا دنع ةيتوصلاو ةيجهللا تاساردلا ٠٤١ . ا

 ) )۷؛مامتلا ٤۳ . |

 ) )۸؛جهبملا 44.

 ) )9؛تايفولاب يفاولا ١۹/ ٤۷1 . ا

 )٠١( ؛توريب ؛بتكلا ملاع ؛نمؤملا دماح قيقحتب عمّللا ةمدقم رظنا 7١. ْ
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 ے عقي هنأ حتفلا وبأ ركذو :ينزاملا ةيقب نب دمحم ركب يبأ فيرصت ريسفت ٤-

 هامسو .ينزاملا فيرصت حرش ے فصنملاب روهشملا هباتك وهو ءةقرو ةئامسمخ

 اتلكو «فنصلا :ناكّلخ نبا هامس امك .ءفصتنملا باتك مساب نونظلا فشك بحاص

 ردصو ,نيمأ هللا ديعو ىفطصم ميهاريإ ناذاتسألا هققح دفو 00 أطخ نيتيمستلا

 ينزاملا فيرصتل ماهو ضيفتسم حرش وهو 211084 ةنس رصم 2 تادلجم ةثالث ے

 لبق حتفلا وبآ هفلأ دقو اه ۲۱ ةئس رصمو ١8/486 ةئس ايئاملأب غزبيل #4 عبط يذلا

 . جهبملاو « مامتلاو ,") صئاصخلا

 همسا درو اذكه .اهئارعش ءامسأ قاقتشاو ةسامحلا تايبأ قلغتسم حرش -۵

 2 رظنلا داعأ دق ينج نبا نأ ودبيو ءةقرو ةئامسمخ 2 عقي هنإ :لاقو .ةزاجإلا 4

 2 هيلإ راشأو .() هيبنتلا وأ ( ةسامحلا بارعإ وأ (ةسامحلا تالكشم

 تايبأ ريسفت 4 ىباتك ةلمج 4 تيبلا اذه تركذ دقو» : لاق .صئاصخلا

 .«ةّنمو راسإ 2 عفرلا لاح تحرشو ؛ةسامحلا

 مت دقو . 1۹۲۷ ةنس رصم 2ب عبط دق باتكلا اذه نأ سلط روتكدلا ركذ

 ةنس ةرهاقلا ةعماجل تمدق ريتسجام ةلاسرك ىمساوقلا ىرسي لبق نم هقيقحت

 تمدق ريتسجام ةلاسرك يصولخ نسحملا دبع لبق نم ًاضيأ هقيقحت متو ء١

 1917/4 ةنس دادغب ةعماجل

 .ةمدقملا ١/ ٠٠٥ ؛صئاصخلا رظنا )١(

 .ةمدقملا ء١٠ ١/ ؛صئاصخلا (۲)

 ) )۳«مامتلا ٤٥ .

 .44 ؛جهبملا ()

 ٠١. ؛ نمؤملا دماح ؛ عمّللا )0(

 ١( ؛يدادغبلل بدألا ةنازخ  ۱۸/۱١و ۳۸١ىرخأ نكامأو .

 ) )۷؛نايعألا تايفو ۳/ ۲٤۷ .

 ) )۸؛صئاصخلا ۲/٤٤٥ .

 0۱ ؛ نيثالثلاو يناثلا دلجلا « ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم 09(
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 ("!ناكّلخ نبا هامس دقو ؛ةسامحلا ءارعش ءامسأ ريسفت كب جهبملا وه :يناثلاو
 ءوديي ام ىلع ٌفيحصت وهو ؛نونلاب جهنملا :نونظلا فشك بحاصو !' 'يطفقلاو

 ثالث مسالا اذهب عبط دقو ًباوُصلا وهو  جهبملا :ةنازخلا ذب يدادغبلا هامسو

 س قشمدب يقرتلا ةعبطم 4ب يسدقلا نيدلا ماسح قيقحتب ةيقحتب ىلوألا تاعبط

 ةثلاثلاو ءقشمد ے ۷ ةنس يوادنه نسح روتكدلا قيقحتب ةيناثلاو هه ۸

 قشمد نوكتف ء۱۹۸۸ ةنس قشمد 4 دشارلا خيشو ةيطعلا ناورم نيديسلا قيقحتب

 .ثالثلا هتاعبطب ترثأتسا دق

 :ةزمه نع ثدحتي وهو ءلاق دقف «جهبملا لبق ةريثك ابتك حتفلا وبأ فلأ دقو

 هذه لاح تحضوأ دقو .فيرصتلا داش نم اذهو» :ةءافرطو ةءافلحو ةءابصق

 رس باتكو نامثع يبأ فيرصت حرش :اهنم «يمالك نم ةريثك عضاوم 4 ةزمهلا
 .«امهريغو ةعانصلا

 ةقرو ةئامعيرأ 4 عقي هنأ ركذو ,تيكسلا نبال دودمملاو روصقملا حرش -5

 )١( ؛نايعألا تايفو ۳/ ۲٤١ .

 ) )۲؛ةاورلاهابنإ ۲/۳۳٣.

 .اهنم ةريثك نكامأو 18/1 ؛بدألا ةنازخ (۳)

 . «امهريغو» : هلوقب يبنتملا ناويد حرش ىلإ ريشي وهو ۰۸۹ ؛جهبملا (5)

 عضو دقف «هتافلؤم نم امهريفك نيثحابلا مامتها طحم ناذه حتفلا يبأ اباتك ناك دقو

 يلع نب ملسملا نب روصنم رصن وبأ همساو «يبلحلا كيمّدلا يبأ نبا وه يبلح ملاع
 ««ةسامحلا تايبأ حرش يف ينج نبا هيف رّصق ام ةمتن» : هامسو « ةسامحلا ناويدل ًاحرش

 يجاحو , 71/74 /7 ؛ءابدألا مجعم يف توقايو «777/7 ؛هابنإلا يف يطنقلا هركذ

 دجوي هّنأ امك ٤/ ۲٠۵« ؛ءالبنلا مالعإ يف خاّبطلاو «05 ١/ ؛نونظلا فشك.يف ةفيلخ

 هيبنتلا يباتك نيب عمجلا يف جهنملا حاضيإ : مساب طوطخم ۳٠١ مقرب لايروكسألا يف

 «هريغو بارعإ نم هيبنتلا باتك هّنمضت ام ركذي هنأ هتمدقم يف هبحاص ركذو « جهبملاو
 .رعاشلا مسا ركذ نم جهبملا باتك هّمضت امو

 رعش يف مامتلا باتكو دودمملاو روصقملا حرش :دعب هلأ هنأ ىلإ هيبنتلا يف حتفلا وبأ ريشيو

 روتكدلا قيقحت «يرعملل بوسنملا مات يبأ ةسامح ناويد حرش رظنا .ىرخأ بتكو ليذه

 .ققحملا ةمدقم . ۱۹١۹١ ؛ ١ط ؛يمالسإلا برغلا راد « ةشقن نيسح
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 نبا هركذو ؛' صئاصخلا 2 ينج نبا هيلإ راشأ دقو .ةدوقفملا بتكلا نم هنأ ودبيو
 .«دودمملاو روصقملا هلو» : لاقف ناكّلخ

 دقو .ةقرو يتئام 2 عقيو ؛هب فرطأو :ينج نبا لاق :ةييرعلا بقاعت ۷

 نم بقاعتلاب موسوملا انباتك  انركذ دقو» : : "راق. .ءصئاصخلا لبق ينج نبا هفّلأ

 2 ھ١١۹ ةنس ىفوتما يطوُيَّسلا لاقو .«ىلاعت هللا نذإب فاك هيف ام وحنلا اذه

 لدبلا ماسقأ 4 بقاعتلا باتك ينج نبا فلأ دقو» :رئاظنلاو هابشألا هباتك

 يبأ حرش ضرعم 4 ةتازخلا بحاص هيلإ راشأو «ضوعملاو ضوعلاو هنم لدبملاو

 :“يسامحلا لوقل حتفلا

 يلااسصموأو ياببُظح ےب ضوع لبن الولف

 تايبأ حرش لبق بقاعتلا فّنأ حتفلا ابأ نأ ىلإ ريشي ةنازخلا بحاص هلقن امو

 ؛اضوع رهدلا اومس امنإ :تيبلا حرش 4 ينج نبا لاق» : لاق ثيح ءةسامحلا

 دقو .«بقاعتلا باتكب موسوملا يباتك 4 عضوملا اذه تركذ دقو ...ضيوعتلا نم هنأل

 ٠ ىدَقصلا و ' ناکآلخ نباو دیس نباو (”يدادفبلا بيطخلاو ("”هيدنلا نبا هركذ

 .ةدوقفملا هبتك نيب نم ناملكورب هركذو .مهريغو نونظلا فشك بحاصو

 نيا ركذو «فينو ةقرو فلأ 2 وهو» :لاق ,ريبكلا يبينتملا ناويد ريسفت -۸

 )١( ؛صئاصخلا ٤۸/۲ .

 . ۳۳٣/۲ ؛ةاورلا ءابنإ رظناو 274197 /۳ ؛نايعألا تایفو (۲)

 . ٣۲۲و ۲٦٦/۱ و٣/ ٥۸ رظناو ۰۲۹٤/۱ ؛صئاصخلا (۳)

 ۳١٠/١. ؛رئاظنلاو هابشألا )٤(

 ينامّزلا دنفلل تيبلاو «(يتامضخ) هيفو 0۳۸ /۲ ؛يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرش )0(

 . ٠١۸/۷ ؛بدألا ةنازخ (5)

 ) )۷؛تسرهفلا ٠١ .

  (A)؛دادغب خيرات ۳۱۱/۱۱.

 ) )9؛صصخملا ١/١7.

 . ۲٤۷ /۳ ؛نايعألا تايفو (۱۰)

 ) )۱1؟يفاولا ١١/٤۷1 .
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 رسف ينج نيا نإ» ©" !:ءارزولا خيرات 4 يباصلا لاقو . !!نسفلا» همسا نأ ميدنلا

 ءاريبك افرط ةنللاو وحنلا نم هيف دروأو ,ءافوتساو هاصقتسا اريسفت يبنتملا رعش

 :هامسو «يبنتملا ناويد حتفلا وبأ حرشو» :!ناكّلخ نبا لاقو «رسفلاب كلذ بقلو

 وه ريبكلاو .«اريغصو اريبك :نيحرش يبنتملا ناويد حرشو» : :ُ !يدّفّصلا لاقو «رسفلا
 .اصاخ اثيدح هل درفنسو . اذه انحرش

 ,ناويدلا اذه يناعم ريسفت 2 يباتكو» :لاق .يبنتملا ناويد يناعم ريسفت-؟

 حتفلا وأ ريغصلا يبنتملا ناويد حرش ىمسي ام وهو .«ةقرو نوسمخو ةئام همجحو
 روتكدلا قيقحتب باتكلا ردص ريخألا مسالا اذهبو «يبنتملا تالكشم ىلع يبهولا

 ققحملا عيش ثرأو ٠ ,19078 ةنس دادغب  ةيقارعلا مالعإلا ةرازو نع ضايغ نسحم

 .اشاقن ةلأسملا

 ودبيو «افيطل ناك نإو ءةيبرعلا 2ب عمّللا يباتكو» :لاق ,ةيبرعلا 2 عملا ٠-
 هبتك 2ب هيلإ رشي مل ذإ ءريصق تقوب ه184 ليبق باتكلا اذه فْلأ دق حتفلا ابأ نأ

 .نونظلا فشك بحاصو ءةاعولا ةيغب ذب يطويسلا هركذ دقو .ةداعلا ترج امك

 مالك نم هعمج» :نونظلا فشك بحاص لاقو «وحنلا 2 عمللا» :هنع لاق امهالكو

 دادغب خيرات ےب يدادغبلاو تسرهفلا + ميدنلا نبا هركذو .«يسرافلا ىلع يبأ هخيش

 يطوُيسلا هنع لقنو .تايفولاب اولا 2 يدّقّصلاو .نايعألا تايفو  ناكّتح نباو

 .رئاظنلاو هابشألا 4 اريثك

 دب ردصو ؛سراف زياذ روتكدلا قيقحتب قيمحت د ىلوألا ؛تارم ثالث عملا عبط دقو

 © هعبط ديعأ مث ء١۱۹۸ ةنس قارعلا 2 عبطو .نمؤم دماح قيقحتب ةثلاثلاو ,69

 .قباس ردصم «تسرهفلا )1١(

 . 5١7 ؛يباصلل ءارزولا خيرات (؟)

 .قباس ردصم ءنايعألا تايفو (۳)

 .قباس ردصم «تايفولاب يفاولا )٤(

.۳۲/۲ )0( 

 .قياس ردصم «نونظلا فشك (1)

 . ۲۷۷و ۸۷ /۷ ؛رئاظنلاو هابشألا رظنا (۷)

 س مو



 ةمدقم 2ب ملاس هللا دبع نيمأ روتكدلا ركذ دقو .1986 ةنس بتكلا ملاع «توريب

 نيأ نم ردأ ملو ءكنوم س : اهب ماق انركذ ام ىلع ٌةقباس ٌةعبط باتكلل نأ ()بضتقملا

 عمّللا باتك لتحا دقو .ةقباس ةعبط ىلإ نوققحملا رشي ملو .كلت هتمولعم ىقتس
 ناك يذلا .يجاجزلل لمجلا باتك اوكرتو ءهيلإ سانلا فرصنا ثيحب .ةيلاع ةناكم

 سانلا لغتشا نأ ىلإ ماشلاو نميلاو زاجحلا لهأو برغملا لهأو نييرصملا باتک

 هنسحتسا دقو . .يطفقلا لوقي امك يسرافلا يلع يبأل حاضيإلاو ينج نبال عمُللاب

 ناهرب نبال عمّللا حرش ققحم ىصحأ دقو .مهبتكل هوراعتساو «نيقحاللا ضعب

 ينينامّتلا مهنيب نمو ةيبرعلا ءاملع رابك اهب ماق ٠ ًاحرش نيرشعو ٌةثالث يربكعلا

 دمحم وبأو ناهّدلا نباو باّشخلا نباو يرجشلا نباو يزيربتلاو حتفلا يبأ ذيملت

 هحرش ققح يذلا «يربكعلا ناهرب نباو ينيعلاو ماشه نباو زاّبخلا نباو يطساولا

 .تيوكلا ے ۱۹۸٤ ةنس سراف زياف روتكدلا هعبطو

 ىلع فيرصتلا رصتخم يباتكو» :لاق .فيرصتلا رصتخم باتك ١١-

 تامدقم :اهنم ىرخأ ءامسأ هلو ؛" !يكولم ا فيرصتلا باتكب فورعملا وهو .«هعامجإ

 نيا لاقو .فيرصتلا لوصأ لمجو «يكولملا فيرصتلا رصتخمو ؛فيرصتلا باوبأ

 فيرصتلا يدادغبلا بسنو .('!يكولملا مساب سانلا نيب رهتشاو :تسرهفلا ے ريخ

 .نيب أطخ اذهو .(“ 5 !ينزاملل يكولملا

 ةينيتاللا ىلإ هتمجرتب ماقو ء١۱۸۸ ةنس غزبيل 2 يكولملا فيرصتلا عبط دق

 .غربوه هيلع قلعو

 هب قحلأو .ةامح يتفم يومحلا ناسعنلا ديعس دمحم خيشلا هقيقحتب ماق امك

 ديعأو ها1917-771 ةنس رصمب ندمتلا ةكرش ةعبطم 2 هعبطو .ءةماه دئاوف

 نيدلا يحمو يناخلا دمحأ نيديسلا فارشإب .ه٠۳۹١=۱۹۷۰ ةنس قشمد 4 هعبط

 نبا هللا ةبهو ينينامثلا تباث نب رمع نم لك يكولملا فيرصتلا حرش دقو .حارجلا

 )١( ص4١.

 ) )۲؛ةاورلا هابنإ ۲/٤٦٠ -١٠١١.

 . ١ ؛ةوابق نيدلا رخف روتكدلا قيقحت «فيرصتلا يف يكولملا حرشو « ةمدقملا نم 77/١ ؛ صئاصخل ا )۳(

 .۳۱۷ ؛ريخ نبا تسرهف (4)

 . 0۲۸ /۷و ۲٤١/١ ؛بدألا ةنازخ (64)

 مس ځم =



 :شيعي نب يلع نب شيعي نيدلا قفومو يطساولا مساقلا نب مساقلاو ءيرجشلا

 2 هعبطو ءةوابق نيدلا رخف روتكدلا هقيقحتب ماق دقو ءانلصو يذلا وه ريخألاو
 . 1۹۷۲ ةنس بلح

 ضورعلا رصتخم يباتكو» :هنع لاق .ےاوقلاو ضورعلا رصتخم باتك -۲

 :نيباتك باتكلا اذه لعج دقو .هبتك نيب نم هريغو ناكّلخ نبا هركذو «ےاوقلاو

 يلذاش نسح روتكدلا قيمحتب تب ىلوألا :نيترم عبط دقو ءضورعلا باتك : :لوألا

 ردصو ؛بيهلا يزوف دمحأ روتكدلا قيقحتب قةيقحتب ةيناثلاو ء۱۹۷۲ ةنس توريب 4 دوهرف

 .۱۹۸۷ ةنس تيوكلاب ملقلا راد نع

 دوهرف يلذاش نسح روتكدلا هرشنو هققح دقو ؛4اوقلا رصتخم :يناثلاو
 ۰ .ةرهاقلاب ۱۹۷١ ةنس

 «ةزومهملا ظافلألا باتك» :لاقو ءةزاجإلا ے هركذ .ةزومهملا ظافلألا باتك -۳

 :يدّمصلا هامسو ءزومهملا نم ظافلألا باتك هامسو «تسرهفلا ب ميدنلا نبا هركذو
 دوقعو بضتقملا امه نيرخآ نيباتك عم باتكلا اذه عبط دقو .ةزومهملا فورحلا

 باتك عبط مث «يقشمدلا يناليكلا هيجو ديسلا لبق نم ۱۹۲١ ةنس رصم ج زمهلا

 دجنملا نيدلا حالص روتكدلا قيقحتب قشمد 4# ١941 ةنس أدرفنم ةزومهملا ظافلألا

 هذه ىلإ كرابملا نزام روتكدلا راشأ دقو ء١1۹۸ ةنس توريب 4 هعبط داعأ مث

 .ىلوألا لقغأو ةريخألا ةعبطلا

 تايلك ةيلوح نم رشاعلا ددعلا 4 هرشنو .كرايم نزام روتكدلا هققحو
 دوقعو ةزومهملا ظافلألا باتك رشنب ماق مث 17 ماع رطق ةعماجب تايناسنإلا

 .۱۹۸۸ ماع قشمد 4 :دحاو بيتك ےہ زمهلا

 ىلع يثالثلا نم نيعلا لتعملا لوعفملا مسا 4 يباتكو» :لاق .بضتقملا باتك -4

 ايناملأ 2 غزبيل ةعماجب ىلوألا ةرملل باتكلا عبط دقو .«بضتقملا وهو ؛هانعم 4 هبارعإ

 امك .ًافيحصت ('!,بصتفملا» هامسو هاروتكد ةلاسر رتسبورب رجيدأ قيقحتب ء١٠۱۹ ةنس

 يناليكلا هيجو ذاتسألا قيقحتب ةبعحل د اهيلإ انرشأ لئاسر ثالث نمض نيرخآ نيباتك عم عبط

 ١1576. ةنس ةرهاقلا ے

 )١( م .ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم «سلط دعسأ روتكدلا ص1٦۲ .

~4١ - 



 ريثك راد نع ردصو .كرايملا نزام روتكدلا قيقحتب ةيقحت ب ىلوألا نيتعبط اثيدح عبطو

 ةرهاقلا 2 ردصو .ملاس هللا دبع نيمأ روتكدلا قيقحتب ةيناثلاو ۹۸۸ ةنس قشمدب

 . ۱۹۹۲ ةنس

 باتك نم هلمعب تأدب امود : :ينج نبا لاقو .بوقعيل ثنؤملاو ركذملا ريسفت -6

دقو .«همامتإ ىلع هللا ناعأ :.بوقعيل ثنؤملاو ركذملا ريسفت
 :(')همّللا ققحم هامس 

 ىلع ةدوقفملا بتكلا نم وهو ؛ثنؤملاو ركذملا حرش
 .وديب ام

 نم ينع جرخ ام باتكو» :لاق .يلع يبأ خيشلا نع ةركذتلا دییأت باتك 5

 .أئيش هنع ملعن الو «هزع هللا مادأ ءيلع يبأ خيشلا نع ةركذتلا دييأت

 «يطویسلاو :ةيبرعلا نساحم : يدّفصلا هامسو :ةييرعلا 2 نساحملا باتك -۷

 2 اذه ٌتيَصَقت دقو» :لاقو . «بستحملا 4 حتفلا وبأ هيلإ راشأو .ةييرعلا نساحملا

 :لاق ثيح «حتفلا يبأ ةايح 2 دقف دق هنأ ودبيو .«كانه هتطسيو :نساحملا باتك

 ناك ناو .«ٌةقرو هئامتس هرادقمو ءاهنع دش ىتح ءهنع يدي لازأ ىرج ام ناك نإو»

 .ليلقب ةزاجإلا هذه ديعب هفّنأ يذلا بستحملا 2 هيلإ راشأ دق

 دقو» :لاقو ءةقرو فلأ همجح نأ ركذو «ةييرعلا 2 ةعتمملا رداونلا باتك 4

مب ّقحال وهف: ءامهنم ٌءيش وأ امهالك اعقو نإف «ينع هلصأ ًاضيأ دش
 هتياور تزجأ ا

 .هب ملأ ة ةيمهأ يذ ٍىراط رمأ بيسب ناك هلبق يذلا باتكلاو هعايض نأ ودبيو ««انه

 2: :يباتك ف بجي امب تايبألا هذه تركذ دقو» :"لاق .صئاصخلا لبق هفلأ دقو

 .رخآ ناكم 2 ةعتمملا رداونلا :هامسو ؛«ٌةقرو فلأ هرادقمو ,ةعتمملا رداونلا

 :ةروثنملا لئاسملا نم رطاخلا هينرضحأ ام باتكو» :لاق . تايرطاخلا باتك 4

 .«هتروصو هلاح هذه امم كلذ ريغو ؛يسفن نع يقيلاعت رخآ 4 لصح وأ هتللمأ امم

 هرضحأ ام باتك : :يدفصلا هامسو ؛تايرطاخلا لئاسملا :ناكّلخ نبا هامس دقو

 هلعلو ؛تارطاخلا :نونظلا فشك 2 ةفيلخ جاح هامسو ؛ةروثنملا لئاسملا نم رطاخلا

 :لاق "!تثيح ناملكوربل ًايوسنم سلط دعسأ روتكدلا هركذ ام امأو .خاسنلا نم هس

 )١( ؛فرش .د قيقحتب «عمّللا ةمدقم ٠١ .

 ) )۲؛ صئاصخلا ۳۳۲/۱.

 ص «س .م ةرفز ۲٤۵ .
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 مقر تارطاخملا همسا هل ًاباتك ةناتسآلاب اغآ ميلس ةبتكم 2 نإ :ناملكورب لاقو»

 كب درو املرياغم وهف فرحم مسالا ْنأو وه هنأ نظلا ىلع بلغيو ؛4 / ۷

 تاراتخملا باتك» :هلاق يذلاو «ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات نم ةييرعلا ةمجرتلا

 نأ ىفنو عملا ققحم ةلأسملا شقان امنيب .('اطقف 4/٠١117« اغآ ميلس (ودبي اميف)

 :مساب باتكلا عبط دقو .' توقاي هركذ يذلا زيجارألا راتخم وه باتكلا اذه نوكي

 يمالسإلا برغلا راد نع ردصو .ركاش راقفلا وذ يلع روتكدلا قيقحتب ؛«تايرطاخلا
 هيلع هكردتسا .باتكلا نم ٌريبك مسق ققحملا تاف دقو ء1۹۸۸ ةنس توريب 4

 نمض «تايرطاخلا ةيقب :مساب هرشنو هقيقحتب ماقو «يلادلا دمحم روتكدلا

 .۱۹۹۲ ةنس قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاروشنم

 4 توقاي اهيلإ راشأ يتلا بتكلا لمشيو «حتفلا يبأ تافلؤم نم يناثلا مسقلا

 :يهو .ةزاجإلا #4 درت ملو «حتفلا يبأ ةمجرت

 يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ لمع هب لمكأ ؛تاءارقلا ذاوش حرش 4 بستحملا ٠

 نييبت 2 بستحملا حتفلا وبأ عضوف ؛ةعيسلا ءارقلل ةجحلا :مخضلا هباتك عضو يذلا

 دقو ءةياغلا ىلإ ٌديج وهو :يدّفّصلا دنع لاق .اهنع حاضيإلاو تاءارقلا ذاوش هوجو
 دق ينج نبا نأ ركذو ؛تاءارقلا نم ذاوشلا بارعإ ب بستحملا :ناملكورب هاّمس
 ("7.باتكلا نع هتسارد 2 رسارتسجرب قرشتسملا بهذ اذه ىلإو ۳۸٤ ةنس هعضو

 ذه ردصو .هاليمزو فيصان يدجنلا يلع ذاتسألا باتكلا قيقحتب ماق دقو
 . 1١959 = ۱١۸۹ ةنس يناثلاو ۱۳۸١ = 195757 ةنس لوألا :نيأزج ے ةرهاقلا

 :حتفلا يبأل ًايوسنم يلاتلا ّصَّنلا يناثلا ءزجلا ةياهن ب نوققحملا رشن دقو
 °: اهظفل اذه ةياكح باتكلا اذه رخآ 2 .هللا همحر حتفلا وبأ خيشلا ركذ»

 أسلاج يمانم 4 كتيأر :لاق ءينع ذخألاو ىلع ةءارقلل ينداتعي نم ينربخأ

 )١( ؛ناملكورب لراك «يبرعلا بدألا خيرات ۲٤۸/۲ .

 .۳۸ 2س .م قرش ينسح .د (۲)

 .س.م :سلط دعسأ .د قرف

 ؛ يفاولا يف يدّمّصلاو ء١٠١٠ /5 ؛توقاي اهمامتب ةصقلا دروأو ءل//1 ءبستحملا (4)

¥94 . 1 

 س ۳ -



 اذإف اليمج ةراشلاو ةسلجلا نم ركذو . اذك ةروصيو اذك لاح ىلع كل سلجم

:هدروم تمظعأ هّكيأر نيحف «كاتأ دق ردقو لبن رهاظو و ٌرظنمو ًءاور هل لجر
 

سلجف «سلجا : :كل لاقو .كسلجم ردص اب سلجف ءهل مايقلا تعرسأو
 اذك لاقف .ت

 < ءهتلمع يذلا ٌداوشلا باتك ممت :كل لاق مث :هركذي ائيش
 مث ءانيلإ لصي باتك هنإف

 يبأ نب يلع :لاقف «هنع هعم ناك نم ضعب َتلأس :ىلو املف ءضهن
 تاولص بلاط

 اذه يحاون نم تيقب دقو - يل ايؤرلا هذه يئارلا اذه ركذو خيشلا لاق :هيلع هللا

 دعب لاقو .هّللا نذإب اهتم غارفلا ىلع انأو ,رظنلا ةدواعم ىلإ جاتحت تانكُيَمُأ باتكلا

 .«نيعملا معنو ءهّللا انبسحو :هتئيشمو هللا فطلب ٌتَحصف ءاهتدواع» : اذه

 لضفلا حدم © ساون وبأ اهمظن ةزوجرأ يهو ؛ساون يبأ ةزوجرأ ريسفت ١-

ذلا زيجارألا راتخم يه تسيلو ؛اهنومضم راجنلا خيشلا عَّفوت امك ال :عيبرلا نيب
 ي

ةزوجرأ ىهف . عملا ةمدقم 4ب فرش نيسح روتكدلا هردق
 نم تاراتخم ال ةلماك 

 .اعم نيباتكلل توقاي راشأو ءزيجارألا

 تجهب دمحم ذاتسألا باتكلا اذه قيقحتب ماق دقو
 عمجم نع ردصو ,ىرثألا

 ۰ ةنس ةيناث ةرم عمجملا 2 هعبط ديعأ مث . 1 ةنس قشمدي ةييرعلا ةغللا

.ىضرلا فيرشلل دئاصق عبرأ يهو :توقاي لاق .تايولعلا ريسفت -١؟
 لك 

 مساب تسرهفلا 2 ميدنلا نبا هركذو ءًاقباس كلذ ىلإ انرشأو «دلجم 2 اهنم ةدحاو

 . دوقفم هنأ ودبيو ؛يضرلل ةيئارلا ةديصقلا باتكو ثالثلا ىثارملا ريسفت

 نوسمخ هرادقمو ؛ةلودلا دضعل هعنص :توفاب لاف ؛رضظلاو ىرشبلا باتك -؟

 ئهو ؛ةلودلا دضع رعش نم دحاو تيب ريسفت 34 ةقرو

 «رفظلا ىلع انايارس لامتشابو اهتيونو ىرشبلا يذب الهسو الهأ

 . دوقفم وهو

 قاحسإ يبأ ىلإ اهبتك :توقاي لاق .تادملارادقمو تاوصألا دم ے4 ةلاسر -4

رشع تس اهرادقم ءيربطلا دمحأ نب ميهاربإ
 .دوققم وهو .«لاع هدلو طخب ةقرو ة

 رشن هنأ سلط دعسأ روتكدلاو ناملكورب نم لك ركذي .ثنؤملاو ركذملا باتك ٥-

 - ۱۹۳ ص نم نماشلا دلجملا 4 رشير قرشتسملا ةيانعب طسوألا قرشلا ةلجم 2

 باتكلا قيقحت داعأ دقو ء٤١1۹ ةنس نماثلا دلجملا ؛ءسبتقملا ةلجم اهنع هتلقنو ۲



 . 56 ةنس ةدج 2ب ردصو هللا ديع مجن قراط روتكدلا

 ضعب حّجرو «مسالا اذهب يدّمّصلاو توقاي دنع درو دقو ءفصتنملا باتك +

 ليعامسإ نكلو .ينزام لا فيرصت حرش ب فصنملا باتك هسفن وه نوكي نأ نيثحابلا
 امو :رخآ باتك هلعلف .وحنلا ب فصتنملا :!'!نيفراعلا ةيده 2ب هامس يدادغبلا اشاب

 .ادوقفم لازي

 3 0 ل 3 2
 ءاضياأ ىدفصلاو توقاي دنع درو اذك .فيرصتلا باوبأ تامدقم باتك -؟ا/

 ديؤيو ,يكولملا فيرصتلاب ىمسملا فيرصتلا رصتخم وه هنأ راجنلا خيشلا ىريو

 ىلإ "فرش نيسح روتكدلا بهذي نيح 4 !'اةوابق نيدلا رخف روتكدلا يأرلا اذه

 عيكو نبا فّلأ دقو . هتئطختو يبنتملا رعش 2 عيكو نبا ىلع ضقنلا باتك-۸

 .هنم قورسملاو قراسلا كب فصنملا :هامس اباتك .حتفلا ىبأل رصاعم وهو «ىسينتلا

 ناونعلا نم حضاو وه امك ينج نبا باتكو .يبنتملا ىلع اديدش الماحت هيف لماحت

 «فصنملا» باتك عبط دقو . دوقفم باتكلاو .هيلع درو هئارآل ضقنو باتكلا اذهل دقن

 . رم ريغ عيكو نبال

 وهو ؛ةلمهملا نيعلاب ,برعملا :مساب انايحأ دريو .كلاوقلا حرش 2 برغملا 4
 لبق حتفلا وبأ هفلأ دقو .شفخألا نسحلا يبأل ےاوقلا باتكل حرشو ريسفت

 وهو [ةلمهملا نيعلاب] برعملا انباتك لب عضوملا اذه انمكحأ دقو» :لاق .صئاصخلا
 :لاق :مامتلا لبق هفلأ امك .("!ءانه هتداعإ نع ىنغأ امب نسحلا يبأ اوق ريسفت

 برعملاب موسوملا يباتك 4و .ةعانصلا رس :يباتك 2 كلذ ىلع لئالدلا تحضوأ دقو»

 )١( :نيفاعلا ةيده ١/٠١۲ .

 . ١ ؛يكولملا حرش (۲)

 . ٤٠ ؛عمّللا ةمدقم (۳)

 )٤( ةنس ةيادلا ناوضر دمحم روتكدلا قيقحتب دحاو دلجم يف ةبيتق راد نع ردص 1945«

 ينج نباركذو . ۱۹۹۲ ةنس مجن فسوي دمحم روتكدلا قيقحتب نيأزج يف رداص راد نعو

 .هعبتاو هلّيقت امو هعدتباو هعرتخا امو هرعش لاوحأ هيف نيبي يبنتملا لوح ًاباتك عضيس ّنأ

 تيبلا (١١؟) ةديصقلا يناثلا دلجملا رسفلا رظنا ۲۲ .

 ) )0؛صئاصخلا ۱/۸٤.

 سو جحا



 لبق ةفلأو .('!ءيمالك نم امهريغو نسحلا يبأ نع ياوقلا حرش 2 [ةلمهملا نيعلاب]

 تايبأ دحأل ًاحرش ينج نبا نع ةنازخلا بحاص لقن دقف ؛ةسامحلا بارعإ

 وهو «[ةلمهملا نيعلاب]إ برعُما باتك 2 اذه ٌثيصقت دقو» :("!هلوقب هعبتأ .ةسامحلا

 ليلقي هدعب وأ فصنملا باتك عضو نمز هعضو هنأ وديد دو «نسحلا يبأ ِكاوق ريسفت

 "«نسحلا يبأ دنع اولا باتک حرش 4 هيصقتسأسو «لوطي باب اذهو» :لاق

 نبا غرفأ دقو .' هباتک رداصم دحأ هربتعا ذإ . «صسصخللا 2 ةديس نبا هنع لقتو

 حرش نيح «همجعم 2 برغملا باتك نم ةريثك ًاصوصن برعلا ناسل بحاص روظنم

 ينج نبا مالك لقن ىلع روظنم نبا جردو ؛لاوقلا ملع 4 ةلمعتسملا تاحالطصالا

 ءدوقفم باتكلا نأل ًارظنو . نايحألا بلغأ 2 شفخألا نسحلا يبأ مالك داريإ دعب

 مالك لقن نأ دعب «(اطو) :ةدام # لاق . هنم روظنم نبا دنع ام ضعب درونسف

 ءاطيإلا برعلا حابقتسا ةجوو :ينج نبا لاق» :شفخألا
 ةدام ةَّلق ىلع مهدنع لاد هنأ

 اهظفلب ةديصقلا ب ةدحاولا ةيفاقلا ةداعإ ىلإ رّطضي ىتح هدنع ام ةرازنو رعاشلا

 أطي نأ هلصأو ءرصحلاو يملا ىرجم هانركذ امل مهدنع اذه يرجيف اهانعمو

 ةداعإ كلذكو ؛عضوملا كلذ ىلع َءطولا ديعيف .هلبق ءَّطَو رثأ ىلع هقيرط 4 ناسنإلا

 1 .ءاذه نم يه ةيفاقلا

 لاق» :لاق مث ءاوقإلا 2ب همالك لقنو «...شفخألا لاقو» :(اوق) ناسللا  ءاجو

 عضرلا عامتجا كلذ نكل ءهب باتري ال ثيحبف برعلا نع ءاوقإلا هعمس امأ :ينج نبا

 واولاو ءايلا فلألا ةقرافل كلذو ؛ٌليلقف امهنم ٍدحاول بصنلا ةطلاخم امأف رجلا عم

 لاطأو «اهتخأ ًاعيمج امهنم ةدحاو لك ةهباشمو
 .شفخألا مالك حرش 4

 فيضيو ءاهينغي شفخألا 2اوقل ينج نبا حرش نأ نيصنلا نيذه نم ىرتو

وهسلاو حوضولا نم داتعملا حتفلا يبأ بولسأ لالخ نم ةيويحلا صنلا ىلع
 ىنغلاو ةل

 . دهاوشلاو تالالدلاب

 (دنس)و (سسر)و (یور)و (فدر)و (سسأ)و (افق) داوم ىلإ تعجر اذإو

 )١( ۱۸۹۸و ۱۲ هرظناو ؛مامتلا .

 ) )۲؛بدألا ةنازخ ١/٠٠۸ .

 ) )۳؛فصنملا ۱/۲۲٤.

 . ةلمهملا نيعلاب برحملا :هامسو 3 ۳/۱ ؛ صصخلا 2(
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 مالكب اقحلم حتملا يبأ حرش تدجو اهريغ داوملا تارشعو ؛(ذفن)و (هجو)و (وذح)و

 .ًالثم (نفن) 2 امك هركذ نود نم ًانايحأو «ينج نبا لاق :هلوق دعب شفخألا

 ةزع روتكدلا قيقحتب قشمد 4 ۱۹۷١ ةنس شفخألل 2اوقلا باتك عبط دقو

 .ةفاقثلا ةرازو تاروشنم نمض نسح

 توقاي هامس اذك .ماعلا مالكلاو صاخلا مالكلا نيب لصفلا باتك ١-

 .ماعلاو صاخلا مالكلا نيب لصفلا باتك :تسرهفلا 2 ميدنلا نبا هامسو «يدفصلاو

 .رداصملا هذه نع اوذخأ نم دنع درو نيمسالابو

 تسرهفلا ے ميدنلا نبا توفايل ةفاضإلاب هركذ «ءادتبالاو فقولا باتك - مال

 راجتلا خيشلا هناونع ىلع قلع دقو .َءيش هرمأ نم انلصي ملو ,كلاولا 2 يدّقصلاو

 فقولا لاوحأ 2 سیلو ,ةيوحّتلا ءادتبالاو فقولا ماكحأ 2 هنأ ودييو» :هلوقب

 كلذ ٌرئاج نيرمألل لامتحالاف باتكلا نومصم ٌفرعن ال انمد امو «ةينآرقلا ءادتبالاو

 .وحنلا 4 هل املثم تاءارقلا 4ب ًاليوط ًاعاب حتفلا يبأل نأ

 هامسو .لقن نم لقن امهنعو «يدفصلاو توقاي دنع درو اذك قْرَقلا باتك 7

 وه همسا ىلع فيضأ ام لعلو .ماعلاو صاخلا مالكلا نيب قرقلا باتك تسرهفلا 2

 .ةعابطلا وأ خاسُنلا نم ةدايز

 هنع ملعن الو ضیا ي يدقصلا توقايل ةفاضإلاب هركذ .ةدرجملا يناعملا باتكد#

 .انفلسأ امك يبهولا حتفلا وه رخآ [ باتك كلذف «[يبنتمل يأ] هتايبأ يناعم ناك امیر هلآ

 4 ل چ

 . ائيش هرمأ نم ملعن الو «يدفصلاو توقاي هركذ .ءقئافلا باتك ٤-

4203 3 
 عمل حرش ے زايخلا نبا هيلإ راشأو «ىدفصلاو توقاي هركذ .بيطخلا باتك -*ه

 .«بيطخلا 2 حتفلا وبأ دشنأو» ")لاق :ىنج نيا

 ركذ ام ىلع ًادمتعم ءاهريغو ةيربنملا بطخلا ب ٌباتك هنأ راجنلا خيشلا ىريو

 .حاكنلا ے ةبطخ نم هتمجرت ے توقاي هل

 نيسرادلا ضعبو راجُنلا دنع درو اذكهو «ةررحما يناعملا :يدّمّصلا دنع )١(

 8 ؛ يبنملا حبصلاب نراقو 0 س . م ؛ بضتقملا )1(

 4 : س م «عمللا ةرفز

~۷ - 



 باتك :راجنلا هامسو ؛يدّمّصلاو توقاي هركذ اذك نیجارألا راتخم باتك -[-

 .زيجارألا

 نقلا باتك : :يدقصلا هامسو ؛توقای هركذ اذک ,وحنلا 4 دقلا يذ باتك ۷

 اذ: :ةاعولا ةيغب ف يطويسلا هامسو ؛[ةلمهملا نيعلاب] دعلا باتك :روعلاب روعشلا و

لا يلع يبأ هخيش مالك نم هعمج :لاقو ءدقلا
 يدادغبلا هركذ ام قفاوي اذهو ؛يسراف

 مث «برعلا ضعبل دقلا يذ باتك ذل ينج نبا هبسن تيبلا اذهو» :لاق ءةنازخلا ة

ةعمج ٌباتك دقلا اذ: ةعوبطملاو ش شماه كد : :ققحملا لاق
 هخيش مالك نم ينج نبا 

 .«ىلاعت هللا اهمحر يلع يبأ

 دوقفم وهو .«دقلا باتك 2 ينج نبا لاقو» :"!ءيضوتلا ىلع حيرصتلا يبو

 .هدوجو نكامأ ىلإ دحأ رشي مل .نآلا

 يطويسلاو اولا ك يدَّمَصلا توقايل ةفاضإلاب هركذ «حيصفلا حرش باتك -۸

 چ ركذو» :راجنلا خيشلا لاقو .بلعثل حيصفلا باتك نأ فورعملاو ةاعولا ةيغب 2ب

 ققحم هامسو .«ينج نبا حرش هحورش نم ؛حيصفلا مسا تحت نونظلا فشك

 . زوجت «بلعث حيصف حرش :('!بضتقملا

 رثكأ ناكّلخ نبا ناكو :توقاي هركذ اذكه .كاوقلا 2 كاكلا حرش باتك -۹

 دجأ مل ذإ ءًاباوص رثكأ لب شفخألل اوقلا حرش # كاكلا .هامس ثيح ًاحاضيإ

 شفخألا باتكو .سلط دعسا روتكدلا ركذ ام ريغ ىلع «لاكلا» مساب شفخألل ًاباتك

 حرش :يدادغبلا بيطخلا هامسو .ًاقّشحم ردص مسالا اذهبو .«لوقلا» مسا لمحي

 نم ًاباتك نوكي ريخألا مسالا اذهبو .لاوقلا ذب كاكلا باتك : :يدّفّصلاو ؛كاوقلا

 يدّمّصلا مالكب انذخأ اذإو .شفخألا يلاوقل ًاحرش ال اوقلا 2 حتفلا يبأ فيلأت

 اوق هب حرش يذلا برغملا ريغ لاوقلا ملع 2ب ًاديدج ًاباتك فلأ دق حتفلا وبأ نوكي

 حتفلا ابأ نأ وأ .برغملا هسفن وه باتكلا اذه نأ امإف ,كلذك نكي مل اذإو .شفخألا

 رصتخم هنأ وأ .يبنتملا ناويدل ةبسنلاب لعف امك نيترم شفخألا كاوق حرش دق

 .ةقباسلا هتزاجإ 4 درو يذلا لاوقلا

 /١. ؛ملاس نيمأ.د (۲)

~A ~- 



 وطب 2 تدروو .توقاي هركذي مل امم حتفلا يبأل ىرخأ بتك ءامسأ يلي اميف ركذن

 :اهنمو ,حتفلا ىبأ تافلؤم 2 وأ رداصملا

 .«نيقلتلا باتك» مساب تسرهفلا 24 ميدنلا نبا هركذ وحنلا 2 نيقلتلا» ٠-

 3 يطفتقلاو :نايعألا تايفو 4 ناكّلخ نباو ءدادفب خيرات 2 يدادغبلا بيطخلاو

 .ةاورلا هابنإ

 د ىطفقلاو نايعألا تايفو #4 ناكلخ نبا اهركذ ؛ةيناهبصألا ةركذتلا ٤١-

 .بهذلا تارذش ے ىلينحلا دامعلا نياو .ةاورلا هابنإ

 ىبأ ةركذت راتخم» :ناكّلخ نبا لاق «ىلع ىبأ ةركذت بيذهت وهو ؛بيذهتلا -4؟

 .«اهبيذهتو يلع

 م :
 .نونظلا فشك 4 ةفيلخ يجاحو ء4اولا 4 يدفصلاو ناكلخ نبا هركذ .بذهملا-۳

 ل رت س
 .ىدفصلاو ناكلخ نيا هركذ .ةرصيتلا ٤-

 ٍدحاو تقو لأ ةفللا هذه 4 » :باب 2 .صئاصخلا 2ے لاق .رجزلا بانك ٥«<

 ثبتكف ؛ةطشن هيف ًاتقو ينترضح تناك دقو» : :طراقب اهنم عبات قحالت مأ تعضو

 ُثبشأ ام ةلمج 4 اهبلطاف ءرجزلا 2 تباث باك 2 فورحلا هذه نم ريثك ريسفت

 نب تباث نع رجزلا باتك تلمع دقو» : ًاضيأ لاقو أل !ءريغو اذه أ يسفن نع

 ّحئاص َءيش هكهنم ءاجق اهتافاقتشاو هظافلأ فيرصت لاوحأ تحرشو ؛لسمحجم

 . دوقفم هنأ ناملكورب ركذو 3 (”7ٌفيرطو

 يضنحلا هيقفلا ينابيشلا نسحلا نب دمحمل ناميألا باتك نم ناتلأسم -1

 .257 :قحلم ثلاث ناكيتاف» ے ةخسن هنم دجوي :لافو .ناملكورب هركذ

 :لوأ نديل 2 ةخسن هنم دجوي هنأ ىلع لدو :ناملكورب هركذ .ةيتثتلا,للهع -۷

 2 ہرشنو ؛ىدهم رداقلا دبع هقيقحتب ماف ثيح «سنوت ے باتكلا ردص دقو ٥۵

 هقيقحتب ماق امك "1970 ماع يناثلا ددعلا ءةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح ةلجم

 . ٤١/۲ ؛ صئاصخلا )١(

 رظنا !! هنع اوور نممو حتفلا يبأ ذيمالت دحأ وه دمحم نب تباثو ا ؛ صئاصخل ا )۲(

 AT /\ ؛ةاعولا ةيغب

 ٠۹. ؛ (ةينثتلا للع) ققحم ةمدقم رظناو 27١ ؛ نمؤم دماح روتكدلا قيقحتب عمّللا ةمدقم (5)

 -9عواس



 . ۱۹۸۷ ةنس توريب #4 «يميمتلا حيبص روتكدلا درفنم بيتك 4 هرشنو

 نب بلاغ وبأ ىكحو» :('!ةاورلا هابنإ 2 يطفقلا لاق .ةيطساولا لئاسملا 8

 ينج نب حتفلا وبأ درو :لاق ءلهس نب دمحأ نب دمحم «يطساولا يوحنلا نارشب

 .«ةيطساولا اهامس لئاسم انيلع يلميو ءهلأسنو .هيلإ ددرتن

 نإ دقتعن نحنو» :!'اصئاصخلا 2 لوقي .بوقعيل لادبإلا حرش باتك -4

 ام ىردن الو «لادبإلاو بلقلا 2 تيكسلا نب بوقعي باتك حرشن نأ ٌةحسف انيصأ

 .!؟ةحسفلا كلت تحنسو ءهفعسأ دق تقولا ناك اذإ

 ٌةلأسم ًاميدق تلمع ثنكو» "!:مامتلا 4 لاق .ةضفلاو بهذلا 4 ةلأسم -

 .«ةضفل او بهذلا 2

 ةدملا 2 حسف نإو» :صئاصخلا 4 لاق .[يجهتلا نم] ءاجهلا باتك ١-

 نمو .هلثم عاديإب ٌةداع رجت مل امم ءهليبس هذه ام هانعدوأو ءءاجهلا ے ًاباتك انأشنأ

 .«ةنوعملا هللا

 باتك ىلع ةريثك تاظحالم ّىنج نبال :ةرهمجلا شماه ىلع تاعيقوت -۲
 فينصتلاو بارطضالا نم ًاضيأ هيفف ةرهمجلا باتك امأو» :(”!:اهيف لاق ةرهمجلا

 تعقو هتبتك املو ءرمألا اذه ةفرعم نع هدعبل هيف هعضاو رذعأ ام فيرصتلا داسقو

 مث ءهترثک نم تييحتسا ام عضاوملا هذه ىلع هيبنتلا نم ًاعيمج هيشاوحو هنوتم 4.

 اندهتجاو .هتءارق نع هاهن هفلؤم نأ ركذ يذلا ًاضيأ يلع يبأ هذاتسأ دقن ىمرم ناك

 اذه راجنلا خيشلا لقنو ءةمدقملا نم 1۸/١ ؛ صئاصخلا رظناو 2755٠ /۲ ؛ةاورلا هابنإ )١(

 ؛ءايدألا مجعم يف هدجأ ملو «يعيرلا ىسيع نب يلع ةمجرت يف ءابدألا مجعم نع صنلا

 . سابع ناسحإ ةعبط 187185

 .۸۸/۲ ؛صئاصخلا (۲)

 ) )۳؛مامتلا ۲٤۷.

 .۳۲۰/۳ ؛صئاصخلا (5)

 . ۲۸۸/۳ ؛صئاصخلا (۵)



 (') نأشلا اذهب ًافلوم عضو نوكي نأ  نيثحابلا نم انريغك
 ىكح :ساحنلا نبا لاقو» :"رئاظنلاو هايشألا #2 يطويسلا لاق .تايقشمدلا ٣- 3 5 عي

 ًالوق سانلا نيب هل ةروهشملا تايقشمدلا ريغ تايقشمدلا ىمسي ؛هل باتك ل ينج نبا
 «...تايقشمدلا 4ب ينج نبا لاق» :"!ءيرصتلا ىلع سي ةيشاح و .«....شفخألا نع

 حاضيإلا حرش ٤ راق ,ناملكورب هركذ ؛يسرافلا يلع يبأل حاضيإلا حرش ~0

 هركذو ..۰ ؛اشاب يلع ديهش» :ةبتكم 2ك ةخسن هنم جف هنآ ركذو « ينج نبال

 .«....حاضيإلا حرش 2 نامثع ركذ» : ° الئاق عمّللا حرش 2 ناهدلا نب دیعس

 ملع يشدح لاق ....» :"!توقاي لاق .ينج نبال بسنت ةيوحن لئاسم -هد
 لئاسم 4 ٌتدجو :لاق ءىلاعت هللا هديأ ءيسلدنألا دمحأ نب مساقلا دمحم وبأ نيدلا
 2 هيلإ لخد نأ ىلإ .طق ًارعش يلع يبأل عمسأ مل :لاق «ينج نبا ىلإ بسنت ةيوحن
 ىلع مكطبغأل ينإ :يلع وبأ لاقف ءرعشلا ركذ ىرجف ؛ءارعشلا نم لجر مايألا ضعب
 نم يه يتلا مولعلل يققحت عم هلوق ىلع ينيتاوي ال يرطاخ ناف ٠ .رعشلا اذه لوف
 ًارعش يل دهعأ ام :لاقف ؟ةتبلا هنم ًائيش طق تلق امف :لجرلا كلذ هل لاقف ؛هدراوم
 .هنع اهانبتكو ءاهاتسحتساف .[تايبألا] :يلوق وهو .بيشلا 2 اهتلق تايبأ ةثالث الإ
 .«اهانعم لقنأ ملو ةضوافملا ےب اهتبتك ينأل .لاق امك وأ

 هللا همحر ينج نب نامثع لاق» توقاي لاق .برعلا مالك 4 تالتعملا -5
 ب تالتعملا عيمج هيف ركذأ ًاباتك هللا نذإب تلمع تقولا نكمأو ؛ًةحسف تدجو نإو
 هظح اهنم ءزج لكل يطعأو ءءايلاو واولا تاوذ نم 5 ةزمهلا تاوذ زيمأو «برعلا مالك
 .بضتقملا باتك فلأ دق حتفلا وبأ ناكو ««......هللا ءاش نإ ئصقتسم لوقلا نم
 .ىرأ اميف نيذه نم عسوأ ىلإ ريشي انه همالكو ,ةزومهملا ظافلألا باتكو

 )١( ؛ةمدقملا ؛فرش نيسح ؛عمّللا 88.

 ) )0؛رئاظنلاو هايشألا ۲/ ٠۵۹ .

 7777/١. ؛حيضوتلا ىلع حيرصتلا ()

 . ٠۹۱ /۲ «يبرعلا بدألا خيرات ()

 ٠٠. ؛فرش نيسح قيقحت عمّللا ةمدقم (4)

 .۸1۷ /7 ؛ءابدألامجعم (7)

A14 / si. (¥) 

 سوهو =



 ًاباب حتفلا وبأ دقع ؛ينابملاو لوصألا فالتخا ىلع يناعملا يقالت 2 باتك -۷

 كلذ  ءيشنأ نأ ةعفد ريغ ثممه دقو» :لاق مث ناونعلا اذه تحت صئاصخلا 4

 هعنقأ امل جرخ ول هّلعلو .هنود قيضي ثقولاو .[ةغللا يأ ] اهرثكأ هيف ىّصقتأ .ًاباتك

 .«ءاميإو راصتخا ىلع الإ ةقرو فلأ

 يلع يبأ هذاتسأ بتك دحأ رعشلا باتك :رعشلا باتك ىلع تاقيلعت -

 تاقيلعت هيلع قلعو .هذاتسأ نع باتكلا اذه ىور دق حتفلا ابأ نأ ودبيو .يسرافلا

 هنم دجويو .ينج نب (نامثع) حتفلا يبأ ىلإ ٌةراشإ (ع) فرحب ٌةرّدصم تلصو .ةيوفل
 قيقحت 2 يحانطلا روتكدلا دمتعا اهيلعو 1٤10 مقر تحت نيلرب ةبتكم 4 ةخسن

 . ينج نبال رعشلا دقن» :مساب ةيفاكلا حرش ب يّلحلا نيدلا يفص هركذو (').باتكلا

 حتفلا وبأ اهيف ثحب ةلاسر اهنأ سلط دعسأ روتكدلا ركذ ؛نآرقلا ذاوش -4

 ؛هطقنو همسرو نآرقلا بارعإ 4 هرصع ءاملع ضعب اهلكتشا تالكشم ضعب نع

 °. 174 :اهمقر نيلرب ب ةخسن هنمو

 فورعملا باسنألا ملاع هفلأ باتك وهو ءءارعشلا نم هما ىلإ بست نم -+

 دقو «تاقيلعتلا ضعب هيلع فاضأو ينج نبا هنع هاورو «بيبح نب دمحم مامإلا

 باتك :ناونعب !تاطوطخملا رداون نمض هرشنو نوراه مالسلا دبع ذاتسألا هققح

 ءهل ينج نبا ةياورل رشي ملو «بيبح نب دمحمل همأب مهنم فرعي نمو ءارعشلا باقلأ

 نم باتك» :'!لاقو ءيوانشلا حلاص دمحم روتكدلا قيقحتب ىرخأ ةرم باتكلا ردصو

 .«هّللا همحر ينج نب نامثع ةياور نم ءارعشلا نم همأ ىلإ بسن

 ةنس قارعلاب فحتنلا 2 عبط دقو .بلاط يبأ حطابالا خيش ناويد حرش -۱

 رعشلا باتك ةمدقم رظناو ۳٠۲. «س.م ؛ سلط دعسأ .د ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )١(

 . ٤٠٠و ؛ ٠١7/١ ؛يحانطلا دومحم روتكدلا قيقحت ؛ يسرافلا يلع يبأل

 . ۲٤۸ ؛يواشن بيسن . د قيقحت «يلحلا نيدلا يفص ؛ةيعيدبلا ةيفاكلا حرش (0

 . ًافنآ ترم يتلا ءادتبالاو فقولا ةلاسر اهلعلو ء۲١٠٠ «س . م ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم 2م

 . 111 ءس .م «سلط دعسأ روتكدلا ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم 0

 . ۲۹۹ /۲ ؛نوراه مالسلا دبع قيقحت «تاطوطخملا رداون )0(

 روتكدلا قيقحت ؛ بيبح نبال ءارعشلا نم همأ ىلإ بسن نمو مهباقلأو ءارعشلا ىنك باتك (1)

 . 45 ص ؛1115 ؛توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يوانشلا حلاص دمحم

 س لوک س



 نافه يبأ عمج .بلاط يبأ حطابألا خيش ناويد» :هققحم لاق |م۱۹۳۷]=ه 01

 ينج نب نامثع نع دعسأ نب فيفع ةياور يدبعلا يمزهملا دمحأ نب هللا دبع

 .«أحورشم يوحنا
 لايروكسالاب ةظوفحم ةيطخ ةخسن هنمو ؛ةغالبلا ملع 4 عومجم باتك -۲

 طخ ف هدجو امك اذه عيمج لقن» :اهيفو :ناملكورب ركذ امك 778/١١ مقر تحت

 نب ميهاربإ نب دمحم ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا ديسلا هللا همحر ينج نبا مامإلا

 ةعومجم اهنأو ,ركاش راقفلا وذ يلع روتكدلا اهتحص قثو دقو .«أدماح ساحنلا

 ارش طبأت رعش نم هتجرخ ام» :هلوق اهنيب نمو ينج نبال ةقرفتم لئاسمو تاقيلعت
 قيقحت 4 هرداصم ىدحإ تناكو «راصتخا ىلع هتلمعو «نایفس نب رباج نب تباث

 .يمالسإلا برغلا راد نع توريب 2# ۱۹۸١ ةنس هرشن يذلا ًارش طبأت ناويد

 رعاشلا :نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع وهو ؛يجرعلا ناويد ٣-

 رداصملا نم يأ اه رعاشلا اذه رعشل حتفلا يبأ عمج ٌركذ دري ملو .روهشملا لزفلا

 .دعسأ نب فيفع نكلو .ىرخآلا هبتك هيلا راشأ وه الو ؛هتافلؤم ىلإ تراشأ يتلا
 يبأ ةخسن نع ناويدلا اذه لقن هنأب حرص «بلاط يبأ ناويد هنع ىور يذلا وهو

 هسفنل دعسأ نب فيفع هبتكو» :ًاّيفرح لاقو هه ١8١ ةنس هيلع هأرق هنأو .حتفلا

 نب نامثع حتفلا يبأ خيشلا ةخسن نع ةئامثالثو نينامث 58١ ةنس مرحملا 4ب دادغبب

 يقارو نم دعسأ نب فيفعو .«ًاريثك هلل دمحلاو .هيلع هتأرقو هب هتضراعو ينج

 اذه اققحم ىريو ءاهاندروأ يتلا حتفلا يبأ ةزاجإ لبق باتكلا خسنو .ةعبارلا ةئاملا

 بتكللو .ةزاجإلل كلذب ناريشي ءنيتزاجإ همجعم ب دروأ يومحلا توقاي نأ ناويدلا

 اذه نع اهس امير حتفلا ابأ نأ نايريو ءةزاجإلا 2ب دري مل امم توقاي اهدرس يتلا

 ناويدف «لاح لك_ىلغو هدعب هيتك ءامسأ ىور نم ىلع وهَّسلا ىرجف «ناويدلا

 ٍقازو لجقّىم لقن هنعو هعماج وهف .حتفلا يبأ تافلؤم دادع 2 وه ؛يجرعلا
 () هيلع هأرقو «هتخسن ىلع هضراعو «هرصاع

 (")!ثنؤملاو ركذملا ققحم لاق دقو ءرداصملا ےب هركذ دري مل «عمللا دوقع ٤-

 . ۲۸-٤۳ ص ۰۱۹٥07 «دادغب ‹« یدیبعلا ديشرو « ىئاطلا رضخ نيديسلا قيقحت « ىجرعلا ناويد )1(

 نيمأ .د قيقحت بضتقملا رظنا ؛ 1A۸ + هللا دبع مجن قراط روتكدلا قيقحت «ثنؤملاوركذلا )۲(

 . ۱۷ :ملاس

 س ھا =



 2 ضايرلا ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم هترشتو :دوهرف ىلذاشلا نسح روتكدلا هققح»

 راصتخا وهو ءينج نبال مجرت نمم دحأ هركذي ملو ء1۹۷۷-۱۹۷۸ سماخلا اهدلجم

 .«عمأألا باتكل

 مامإلا نع حتفلا وبأ اهبتك دئاوفو ناعمو دودح نع تاركذم يهو ءتاركذملا 6

 تاظوفحم نم» :لاقو :يئارماسلا لضاف روتكدلا دنع تدرو اذكه «...يوحتلا بلع

 نمض .ةييرعلا ةفللا عمجم ةلجم نع اذه همالك لقن دقو ««ايلاطيإب ناكيتافلا ةبتكم
 نمض يهو» :داز يذلاو ءسلط دعسأ روتكدلا حتفلا يبأل اهركذ يتلا تافلؤملا

 .«(1958-) نيدلا ءاهب يبلحلا ساحنلا نب ميهاربإ نب دمحمل يتلا ةعومجملا

 هنم دجوي هنأ ىلإ راشأو «ىئاًرماّسلا لضاف روتكدلا هركذ .تاراتخملا 5
 .هيلا لاحأ يذلا ردصملا 4 هدجأ ملو ٠١۷۷ :اغآ ميلس ةبتكم 2ب ةخسن

 خي "اراَّطع روفغلا دبع دمحأ نم لک كلذ ركذ ءديرد نبا ةروصقم حرش -۷

 خذ "دمحم مساج دومحمو يمخللا ماشه نبال ديرد نبا ةروصقم حرشل هتمدقم

 نبا ةروصقم حرش 4 !'ساجلا ديبع يدهمو هيولاخ نبال ةروصقملا حرش ةمدقم
 يناعلا يكم يماس هركذ ام ًاعيمج ءالؤه ردصم نأ ودبيو ؛يمخللا ماشه نبال ديرد

 خذ عوبطملا ينافّصلل ةيديردلا حيشوت 4ب ةيطمسلا ةدالقلا ةمدقم  يجان لالهو

 .151/ا/ ماع دادغب

ee ¢ 
e x 

 هي. 0

 نأ ىلإ انلصوتف «ديدش صرحب حتفلا يبأ تافلؤم يصقتسن نأ انلواح دقل

 انركذو ءرذحلاب بوشملا كشلا نيبو .ريثك وهو «يعطقلا نيقيلا نيب حجرأتي هانركذ ام
 نمو .حتفلا يبأل تمجرت يتلا رداصملا لك نم اندفتساو ؛باوصلل ليمأ ناك ام

 ام .هلك كلذ ىلع اندزو هل تردص يتلا بتكلا تامدقم وأ ةثيدحلا تاساردلا

 اذه ذب ماه ٌءيش كلذ نم انل رّشوتو .بتكلا نوطب  ينأتملا عبتتلاب هيلا اناصوت
 نيقباسلا نيثحابلا ىدل رفوتت مل ةقدب عوبطملا ىلإ انرشأو .هانتبثأ ام انقتوو ءلاجملا

 . 55 ؛راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحت « يمخللا ماشه نبال ةروصحملا لوصفلا (1)

 . ٠٠١ ؛دمحم مساج دومحم قيقحت ؛هيولاخ نبال ديرد نبا ةروصقم حرش (۲)

 01 ؛ مساجلا ديبع يدهم قيقحت « يمخللا ماشه نبال ديرد نبا ةروصقم حرش (۳)

 هس 0£ ~~



 أ دقو. ًاعوصن دشأ ةقيقحلاو ربكأ ةدئافلا نوكتل مهلمع لمعلا اذه لمكي نأ نيجار
 ' ديدج فّلؤم مسا جاردإ يضتقي ال باتك ناونع فيحصت نأ ىلإ ريشأ نأ يلع يقب
 | لكل ًادازو ةيافكو ىنغ حتفلا يبأ بتك نم نمّرلا ىقبأ امك نإ : انلف دقو :حتفلا يبأل
 ۰ ةيده نع ًالقن نيعلا لتعم 2 فطتقملا :مسا يئارماسلا روتكدلا ركذ دقف ؛دوزتم
 | أطخ رشن دقو :نيعلا لتعم 4 بضتقملا باتك ديكأت لكب وهو .ركذ امك نيفراعلا
 | يذلا تايرطاخلا باتك اذه لثمو ءانرشأ امك بصتغملا مساب فيحصتلا ببسب ًاضيأ
 ' يناعملا مساب ًاضيأ درو يذلا ةدرجملا يناعملاو :تارطاخملا مساب مهضعب دنع درو
 ذب درو طخ مهأ كلو ءةلمهملا نيعلابو ةمجعملا نيفلاب درو يذلا برغملاو ءةررحملا
 | ناونعب اباتك حتفلا يبأل ركذ يذلا سلط دعسأ روتكدلا هي عفو ام وه ,هتافلؤم درس

 :لقنو» : لاق يذلا يئارماسلا لضاف روتكدلا نم لك هرثأ ىفتقاو « '!رورسلا رس
 ١ ")لاس هللا دبع نيمأ روتكدلاو .عضونس امك باوص ةريخألا هترابعو .«توقاي هنع
 .أطخلا اذه نم هريغو فرش نيسح روتكدلا اجنو ٠ !يميمتلا حيبص روتكدلاو

 رورسلا رس باتك نمو» : بنج نبا رعش نع هثيدح ضرعم ذي توقاي لاق
 !ىنعمو ؛نيتيب ركذو .«:هل دشنأو» :لاق مث ؛تايبأ ةثالث ركذو .«ينج نبا حتفلا يبأل
 'دشنأو» :هلوقو «باتكلا مسا ال رعشلا وه «ينج نب حتفلا يبأل» :ةرابعب دوصقملا كلذ
 يونزغلا وه هفلؤمو ءأعطق ينج نبا وه سيل يذلا رورسلا رس باتك بحاص يأ «هل
 يبأ رعش داريإ ضرعم  باتكلا مسا دروو :تلق «ءابدألا مجعم ققحم ركذي امك
 اذه تیلو .هدنع ليلق دعب درتس يتلا هتافلؤم تبث 4ے توقاي هركذي ملو ,حتفلا
 ةرابع امأو .حتفلا يبأل رخآ رعش ىلع هيف علطن اناعل ًادوجوم لازي ام باتكلا
 رورسلا رس باتك نع لقن توقاي نأ كلذ . ٌةحيحصف .توقاي هنع لقنو : يئارماسلا

 .حتفلا يبأل هدروأ ًارعش انفلسأ امك يونزغلل وه يذلا

 ."148 ؛س .م :ةيبرعلا ةخللا عمجم ةلجم (1)

 .۸۷ ؛يوحّتلا ينج نبا (؟)

 ) )۳؛بضتقملا ١١.

 1 . .توقاي هركذ» :ًاضيأ لاقو . 14 ؛يميمتلا حيبص روتكدلا قيقحت « ةينثتلا للع )5
 اذه يونزغلا فرعأ ملو 27140 ؛ءابدألا مجعم رظناو ؛ 1985/5 ؛ءابدألا مجعم )0(



 :هرعش -

 انلصو دقو ؛هرعش ًافنآ اهانركذ يتلا هبتك ىلإ ةفاضإلاب ع ينج نبا راثآ نمو

 .ةنيعم ةلحرم © رعشلا بتك هنأل وأ ءًالقم ناك ينج نبا نأل امإ .ليلقلا ءيشلا هنم

 طابنتساو اهسردل هتقو لك سركي ذخأو ,ةفللا مولع 2 قّمعت نأ دعب هنع فرصنا مث

 عدبملا نطفلل الإ رهظت ال يتلا اهلهاجم فاشكتساو زاجعإو بئاجع نم اهيف ام
 نم عاض ام عم عاضو ءانلصو يذلا ريغ ًارمش بتك نوكي نأ امإو «حتفلا يبأك

 نبا لاق دقف ؛نيتفلتخم نيترظن حتفلا يبأ رعش ىلإ ءامدقلا رظن دقو ؛هتافلؤم

 خيرات 2ب يدادغبلا بيطخلا لاق امنيب «دراب رعش هلو» :""الوكام نباو ('اريثألا
 ملعأ تنك امود :(ارصقلا ةيمد بحاص لاقو ؛هرعشب هباجعإ ىلع لدي ام "دادغب
 «...يبنتملا 2 هتيثرم تأرق ىتح ضيرجلا كلذ غيسي وأ .ضيرقلا مظني هنأ

 “يرابتألا نبا لاقو .هباتك ىلإ يزرخابلا مالك ةاورلا هابنإ بحاص لقنو

 ناكو» :يرابنألا نبا هلاق ام مظتنملا 4 يزوّجلا نبا لاقو .«ديجيو رعشلا لوقي ناكو»

 خيشلا قلعو .«ٌةنسح راعشأ هلو» :) ناكلخ نبا لاقو .«همظن ديجيو رعشلا لوقي
 رسأيو «بولقلا ذخأي ام رعشلا نم هل عقب دق هنأ ىلع» :(ًالئاق هرعش ىلع راجنلا
 لقأ ٌرعشلا ناك»:" رهدلا ةميتي # يبلاعثلا لوق ًافاصنإ ءارآلا رثكأ لعلو .«بابلألا

 ,ةزيمتملا ةيرعاشلا يفني ال اذه يبلاعثلا مالكو .«هلاح عافتراو هردق مظعل هلالخ

 تاءارقلا يو ةفلتخملا ةيبرعلا مولع 4 راثآ نم حتفلا وبأ كرت امف لاقي قحلا نكلو

 )١( ةنس ثداوح «ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 7417.

 ؛الوكام نبال لامكالا (؟) ۲/ 686 .

 . ۳۱۲/۱۱ ؛دادغب خيرات )۳)

 . ٠٤۸١ /7 ؛يزرخابلل رصقلا ةيمد (4)

 .الالم /7 ؛ةاورلا هابنإ (0)

 . ۳٣٣ ؛ءابألا ةهزن (50)

 .784 /۳ ؛نايعألا تايفو (۷)

 ةمدقملا نم 24/١ ؛ صئاصخلا (۸)
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 مالعأ زريأ دحأ اهلالخ نم ربتعاو ,لايجأ نم هالت ام ىلع هلالظ ىقلأ اهريغو
 مهزربأ نم ادحاو ناك ةفرعملا نوتف ب عبارلا نرقلا تالاجر دع اذإف ؛ةيبرعلا

 الو .كلذك سيل هرعش ب وهو ءاهتامسو اهنول اهل ةسردم بحاصو ًازيمتم ًاذاتسأو
 لوحف نم دع دق يبلاعثلا ناك نإو ٠ .رصعلا كلذ ءارعش مالعأ نم ًادحاو دعي

 .جاتنإ ةرازغ وأ ةيرعاش حتفلا ابأ نوقوفي ال نم رصعلا كلذ 2ب ءارعشلا

 توقاي هدروأ هبلغأو ءيّنج نبا رعش نم انملع هيلإ لصو ام انه درون فوسو
 3 .هتمجرت ©
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 [طيسبلا] :'!يبنتملا يثري لاق
 بتكلا ةحود ير دعب ثحّوصو ١ بدألا ٌةرضن تدوأو ضيرقلا ضاغ

 بلسلا ةّيطخلاب تمّطخُتاملا ةسسبلت تنك ءاهب بوش َتبلَس

 بعشنم ريغ ًامزعو ًاعيمج ًابلق (اتلزن اذإ ىَّلجلا بحطصت تلز ام

 بصن الو ناوال ةمهبوطمت  ٌهَرُطشأ رهدلا يرمعل تبلح دقو
 ؟بّقَحلاو ريدصتلا ةلئاج كب  اهمّسرأ تيم ييحي لجاوهلل نم
 بّكقلاو سلحلاب اهتكيرع وبنت اهُتلالع دومحم ءاصوخ َءاَّبق

 ؟بّعسلاو "!سأيلا نيب روضت دقو هتلضف هيرقي اهناحرسل نم مأ
 ؟بكيلاو" اغزو انقلارمسلْنمُمأ ؟مد نهفاکوت ىبّظلا ضيبل نم مآ

 ؛ءابدألا مجعمو ٠۳۲/۲ ؛ةاورلا هابنإو ؛ 1541/7 ؛رصقلا ةيمد يف ةديصقلا 00

 . ٠١١ ؛ يبنملا حبصلاو ١81/4

 اذإ :توقاي دنعو . . ىلجلا يف بحصت تلزام :رداصملا ةيقب يقو ؛ةيمدلا ةياور هذه (۲)

 .تلزن اذإ :هريغو ؛تبعشنا
 . توقاي دنع نم تيبلا طقسو ««سأبلا» : حبصلا يفو يطفقلا دنع (۳)

 .يازلا مضب ةاوّرلا هابنإ يف اهطبض )٤(

 س ول



 اهمحاج "ران يكذُي '"!لفاحجال مأ

 اهرمعيل وديي ذإ لفاحملل مأ

 اهلبارس ًارمحم لهاوصلل مأ

 ٌةفكاع ءاملظلاو لهانملل مأ

 ؟اهب نوزحلا متعت
 نع عقاد ٌباسحألا اذإ بارضلل مأ

 اهسببليو ايلي كولملل مأ

 ينقرؤت بارطأ یداسو “تبان

 لطاسقلل مأ

 دهطضم ريغ يعاسملا ندخ ترمع

 تقلق ام دجملا مالس كيلع بهذاف

 يهو .توقای ركذ امك ؛لاع ةنبا هنع اهاورو ,هسفنب رختفي حتفلا وبأ لاق

 ؟بهللا عطاس نع "ا هیرفُي ىَّتح

 ؟بطخلاو لاثمألاو رثَّثلاو مظنلاب

 ؟بهشلا ةفورعم تبرغ ام دعب نم

 ؟بّرَشلاو درولا نيب كلا ٌلصاوُي
 ةبرحلا مغيضلا ريزهلا مفضل نم مأ

 ؟بضُقلا فّكولا تارفش اهسيندت

 ؟بشُقلا مداربأ 2 سيامت ىتح

 بوُشلا ةضبق كب ىقل تودغ ان

 بغي ملو أموي سندی مل لصّتلاك
 2 3 مام

 بعشلاو راوكألاب بئاكرلا صوخ

 ءيهيوبلا ةلودلا ءاهب ركذي اهيف هون دقك ٌةرخآتم اهمظن هنأ ودبيو .هدئاصق لوطأ

 :لاق ثيح
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 اهل لوقي نأ امافك

 .كراعملل : حبصلا يف

 . (رمج» :توقايو حبصلا يف

 يبرتقا ةلودلا اهب

 . «اهيرعي» : حبصلا يقو ‹ (اهبرقي» : توقايو ةاورلا هابنإ يف

 . «تتاب» :حبصلا يف

 . رصقلا ةيمد نم تيبلا اذه طقس

 - مهما



010 

 (')!؛توقاي اهاور امك اهمامتب ةديصقلا هذهو

 بدألا لئام شت و لحو

 خا فمر خف يسخأ

 قنألا شتافي تيبس

 اه رئاغ طحنا ام اذإ

 تدقو ام لشم اسايق

 __ لا ردهم اظافلأو

 ٍملع یرذ نهم ًاروطف

 ًابببساتل تزاح اذإ

 بسحلا بتارم فينم

 برإلا ة تقع لئاقع

 برقعلامءاملعلاوب

 بيذثلا اهرارسأ نع ب

 بص ىلإ دص ىلإ
 بفثلا حشاور ضيضب

 بهل انس تيفخ نإو

 بّرعلا درخلإ لزغ

 بهل ل ركفلا فطلل

 بهنلا ةءا مههيلع

 بتر د طو لوصأ

 بترلا ىلع اعرف املس

 بهشلا ٌةزر ب لهلب

 بحسلا ةرث يشاوحس

 بنط ىرذ نم ًارولطو

 بسلا انةلا نع ادق

 رداصملا يف تايبألا ضعب اهنم دروو ٠١۹١/٤ ؛ءابدألا

 س = 10٩



 ٍدمأ ىلإ اورج اذإ

 يتهداابيم اومارنإو

 يتلزنم موري فيكو

 يتعرافل وم سي لهو

 ًاببس يب طاتني لهو

 اهتياس هه جوةرغأ

 ةه تمعن هللا رك ش

 ةقكئانص يدنع تكز

 ينمداقي نمرخخأو

 بست الي حبصأنإف

 ىلإ ٌلوؤأ ينأ ىلع

 او قطن اذإ ةرصا يف

 مهل يتلا اعد كالوأ

 بشن ينافاكإو

 رف سالم بسكرأ نإو

 ا ةاخ ٌدلخم يئاك

 بقع يل قيب مل اذإ

 4 ت20 8
 رم وم ك4 حس سس كج سس

 ب فلة فاه 2 لتقف

 يبقع اواطوأو تقبس

 ؟بْرُكلا ثباخأ ٌليزن

 ةبدح وذ دخلا ضيفخ

 ؟ببسلا دقاعم فيعض

 ؟بنّدلا ةلعشب ساق

 برأ نم هالووامو

 يب نسحأو ينقفوف

 يي هوسنو ينلونو

 يب مسشغرأو ينالعأو

 يبابايٌهللقو

 بشخلا وذ زهدلا مرأ

 يبن ءاعد ًافرش ىفك

 بشن نسم كاذ ينافك

 برقلاو درولا جم

 بشك نم سمّشلا يواضي

 بقع ام ريخ تماقأ
- 

 بلثك نم يافلالينل



 اهل دوسحلا ىدص مصي

 اهب اتك ترتسم اذإ

 قابا رکذو لوزأ

 اهل ةاورلا اه اقانت

 اه رمازأ ف ٌقتريف

 ندم ىلإ ننفغم نمف

 اهل لوقي نأ اهافك

 ًادغريصلا هللا ىلإ

 يسلمتعمو يرهظ هل

e ەس )'( 
 يريمشتو 1 واسس سس فقل ۋو

 ك نمعطأ كنع يضهنو

 لا كلئاذر نم يعضرو

 يدأ ناك تنأ الولو

 نأو ترشا نأاأ

 يل رباكألا كمركأو

 نع !!لذالثلا تمُفرو

 لاب لقاوألا تيسنأو

 ةانأ ننيأو انأ تلفو

 بقرلا قرطأ قرخيو

 بّدعلا ةقاّفخ ثفه

 بقحلاو مالا ىلع

 بدح نم نافجألا ىسلع

 بْرعلاو ممجعلا كولم

 برم ىلإ نشم ىلإ

 يبرتقا :ةلودلا اهب

 يبللطم هللا دنتعو

 يباآقنمو يهجّتمو

 يبرق نم تيعار امو

 يمبرطضمو يلاتحمو

 بولا دباوأ روحن

 يسبيبس ايهّضعب يتاول

 بد الب يترئام م

 بلكلا ةنطب كب تزن

 يب لئامألا تطلاخو

 برج ةئات فطاعم

 بجعل ا ةقزنرخاوأ

 يب كيسحو ةيلثم نمو

 .بوصأ انتبثأ امو ( 1يريمثتو :ءابدألا مجعم يف )۲(

 .لذلذ :اهدرفمو «بايثلا فارطأ :لذالذلا (۳)
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 انه :ريزولا يول لاقو

 1 . ةو دقو

 يتقراع راوج تاسأ

 لكبب ملأ نأ يبّسحو

 ىلع اولا كلو

 ٍ ادفاولا وزجمإا ٠ زنتم لاقو

 رولا ينجي ٌدرولا هآر

 اسحيرلا هفنأب مشو

 ابهصلا هحير تقاذو

 [براقتملا] * ًابتاعم لاقو

 تيكب امم كتايحو دقك

 كارأ ال نأ ةفاخم الولو

 يب ب ّحرو يناندأو

 5يب ٌردصو ينط سوو

 بقهشلا قروطبققف

 ('!يبسح احراج كمر

 بصولا اقف ش هتهارك

 هتّلقم يشحولا ىكح

 ت ر

 ها ها  کتساف د

 هترهز مادهت ساف 8

 3 9 00 خاف م

 هدساف ةي ىلع ٌليلد

 ةدحاولا ىنيع ىلع ٌتيشخ

 هدئاف اهكرت ناكا

 . لقّتلا نم ءيش هيفو «نزولا ميلس وهو ءءابدألا مجعم يف درو اذك (۱)

 يرصحلا يلع نب ميهاربا قاحساوبأ ثّدحو» : توقاي لاق « ٠١۸۸/٤ ؛ءابدألا مجعم

 . «يوحتلا ينج نب نامثع حتفلا وبأ وهو ءرصعلا لهأ ضعب :لاقو : (نيرونلا باتك) يف

030 

 ًائيش باتكلا رمأ نع فرعن الو

 .ن.م (۳)
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 [بر اقتلإإ :قيقرلا لزغلا نم لاقو

 ؟بابشلا عيبر يُكَبأ الملف يت ب يتلا دحض دقو

 ؟بارشلا ءافص ال هرصبأل ا اشاحو ًالك سأكلا 4ب ٌبرشأأ

)7( 
 [رضاولا] ":الزغتم لاقو

 ا رح دادزأ ال هللاو الف افت وأ ٌعَردت وأ ٌبّبِجت

 اباق تاهف ديزملا تمر ّنِإَف ىبلق لك كبح ضعبب تذخأ

)۷( 

 [ليوطلا] ':ينادجولا هرعش نمو
 اتنأانأباكرلا راس ذم انأ الو اووتنا ذم تنأ تنأ ام مهراد ايأ

 ىّنغلاب ٌرئاكي الآ ىفغلا ُلْيَنِو ىَتُماِب رئاكي الا ىنملا دوجو
 8 2 3 3 ء 2007 .

 انوصت دشأ ايندلا نع هدجت اروصت دشأ ايندلا 4 ناك نمو

 ىبنتملا ءاثر ےب هتديصق تناك اذإو .حتفلا يبأل انتلصو يتلا راعشألا يه هذه

 وبأو ءيبنتملا لتق امدنع اهلاق ثيح بابشلا ةلحرم ىلإ دوعت

 ةيئابلا هتديصق امأو ءاهريغ مظن تقو ىلع مكحلا ريسعلا نمف ءًاليلق الإ نيثالثلا

 ركذي اهيف هون رعاشلا نأ الول ابصلا نمز ىلإ اهعجرن نأ نكمي ناك دقف .ةليوطلا
 ؟خيراتلا كلذ دعب تمظن لهف .ه ۳۷۹ ةنس ةنطلسلا ىّلوت يذلا يهيوبلا ةلودلا ءاهب
 يذلا حتفلا وبأو .5ةنطلسلا هيلوت لبق ٌةميدق ٌةفادص يهيوبلا ريمألاب هطيرت تناك مأ

 «رورسلا رس» باتك نع اهلقن هنأ ركذو 2/5 ؛ ءابدألا مجعم 010

 تام )۲(

 . ٠١۸/١ رهدلا ةميتي (۳)

“1۳ - 

 زواجتي مل حتفلا



 يلع يبأ هذاتسأ ءاثر 2 هرعش نم ءيش انلصي مل ًاراح ءاثر يبنتملا هقيدص ىثر
 ًادحأ بحصي ملو .هّلجأ امك ًادحأ ّلجي ملو هبحأ امك ًادحأ بحي مل يذلا يسرافلا
 شياع نيذلا نييهيوبلا ءارمألا حدم 4 هرعش نم ءيش انلصي مل هنأ امك ء«هبحص امك

 .مهئامسأب هبتك ردص نّيزو .رداصملا ركذت امك مهتيابو مهمزالو «مهنم دحاو ريغ

 و توقاي هل دروأ دقف ؛يبرعلا انبدأ ذي ينفلا رْثّتلا ِباَّتك نم حتفلا وبأ دَعُيو
 دقت ىلع ةحضاو ةردقمو ةزيمتم ةغالب ىلع لدت هئاشنإ نم حاكن ةبطخ همجعم

 0 توقاي اهدروأ امك ةبطخلا يه اهو ؛عئار يتف سوبلب ةركفلا

 ,ءالعلاو ةزعلا يذ ءضقنلاو ماربالا كلامو .ضرألاو ءامسلا رطاف هلل دمحلا»

 «لاح لك 4 هتقيقحب دوهشملاو ءلاثم ريغ ىلع قلخلا عدتبم ؛ءايربكلاو ةمظعلاو
 2 قرشأو ءًاروطسم ًاباتك ءايشألا ملع عدوتساف ءًارون بولقلا هتمكح تألم يذلا
 دمح هدمحأ ؛هتوكلم ٌةطسب ركفلا ًءاجرأ تقرتغاو ءهتوعن صئاصخ هبشلا بهايغ
 رسا ج هب نموأو هيطاعأو .همسق ينسب ًاسبتلم هبطاخأو ء«همعن ليزجب فرتعم
 رحت ذب ةئردأو ,رومألا لازنإ ىلع هنيعتسأو ؛نمزلا تاملم هتردقب عفدتساو ,نلعلاو

 اهلمح نع زجعتو ؛تلظأ امو تاومسلا اهولعل عضخت ٌةَداهش دهشأو ءروذحم لك
 «داصرم اب سفن لك ىلع مثاقلاو ؛داعيملاو ثعبلا موي كلام هنإ .تلقأ امو نوضرألا

 هدبع مرکو لجو ٠ .ملسو هيلع هللا ىَّلص ًادمحم ّنأو ءهذلإ هّلِإ الو ,هاوس دوبعم ال ناو
 ىلعو ءًاعمال ءايض هئايلوأ ىلإ قحلاب هّمعتبا «برعلاو مجعلا ىلع هّتجحو «بجتنملا
 جهانم ىحتناو ءاهدهجو سفن هللا تاذ ےب ٌلذتباف .ًاعطاس ًاباهش هئادعأ نم قارا

 مهنيب هنوعري ام ًابصختسمو « ءًابعص مانألا هاري ام ًالهستسم ءاهدصقو دشرلا

 ريغ بلقب ,قاقشلا يلوأو ةاغبلا سراميو ؛قافنلاو رفكلا لهأ "!سماغي .ًابدج
 نم قحلا دولخ 4 ىعسيو .هدعو قداص هللا زجنتسي :لولفم ريغ مزعو .لوهذم
 مرصف ءاهامسأو مالسالا فرش داشو « اهاسرأو نيدلا يناوب دّطو نأ ىلإ «هدعب
 ٌاديقف هب انئمطم هقلاخ ىلإ أفكنا مث :ًاديمح ًاتفوم هّللا ةعاط 2 اهيتوأ يتلا هتدم

 ةريخلا ىلعو ,قرع مانألا 2 ضبن وأ قرب مالظلا 2ب ضمو ام هيلع هللا ىلص
 .هلاعف فرشب نيدتقملاو ءهلآ نم .نيفطصملا

 . ۱۵۹۰-۱۵۹۱ /5 ؛ءابدألا مجعم 200(

 .سفافُي ةغللا يف سيلو «باوّصلا وهو ؛«سماغيو :(ك) يف :لاقو ««سفاغي» ءابدألا مجعم يف )9
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 ا مضيل ٠ .هملع ملق هنوكب یرجأو ٠ .همكح قباس هب ىلاعت هللا طرفأ امم ناو
 : , امك وهو ؛نالغ نب نالف نأ ؛لصألا ىلإ عرفلا دراش هب مزیو « ؛لمشلا نيابتم هعوقوب
 ' ,ةقيرطلا نومأم ءةقيلخلا حوجسم ءربتخملا قدصو رتسلا يوذ نم ٠ ءرضح نم ملعي
 ۾ يوتحملا ردقلاو ,مومحملا رمألل بطخ ٠ :نيملسملا ةّنسب دخ .نيدلا ماصعب كسمتم
 ' .فافكلاو ةلافكلا نسحو ربلا لهأ .فافعلاو ةلادعلا رهاظلا نالف نب نالف نم
 بيطو ٠ اهبصنم ءاكز ٠ اهئابآ ٌةوفصو ءاهئاسن ةريخ نالضف تنب ةنالف هتليقع
 ,ىفكو ءانسلجم لهأ كلذ ىلع دهشيلف اذكو اذك قادصلا نم اهل لذب دقو ءاهبكرم
 'ىنسحلاب مدو ١ ءامكيتملك ىوقتلا ىلع هللا مءال :لاقي مث (امهريرقت مث) ًاديهش هّللاب
 ۾ .ىفكو انبسح وهو ءاسك ام حلاص امكّرتبا الو .ىضق اميف امكل راخو ءامکتیب
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 ًابطخ نمضت دق هّلملو (بيطخلا) باتك هل اندروأ حتفلا يبأ بتك نيب نمو
 نايبلاو ةعئارلا ةمكحلا نم هنكمأ ام اهيف عدوأ دقو .ةدع ًانونف تلمش حتفلا يبأل
 أعيمج حتفلا يبأ ٌُبتك نوكت داكتو . هب فرع يذلا زيمتملا هيولسأب كلذو ,بذعلا
 لاق امب هرثنو هرعش نع مالكلا متخنو رثنلا 2 درفتملا هرولسأ ىلع ًاحضاو ًاليلد
 بسحقم رعشلا لوق ًانسحم ينج نبا نكي ملو» : :بناجلا اذه ےب سلط دعسأ روتكدلا
 انهو ةولحلا ةفللا هذه نم كلذ ىلع ٌّلدأ سيلو .ًاضيأ ٍرْثَّذلا كب ًاديجم ناك لب
 ٍفرعأ ال انأف ,صئاصخلاو ةعانصلا ٌرسك ةيملعلا هبتك 4 هارن يذلا نيبملا بولسألا
 ةيوذعو ةسالس اهلك ةغلب ةغالبلاو فرصلاو وحنلا بتك أيغالب وأ | ًايفرص وأ ًايوحن
 ربهاققلا دبع مامإلاو ينج نب حتفلا ابأ مامإلا الإ عئار يف بولسأب بلو لامج اهّلكو
 | .)ءهللا امهمحر يناجرجلا
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 يناثلا بابلا

 يوحنلا ينج تبا بهذم
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 8 لل
 ةفللاو وحنلا فيلأت 4 راكتبالا روصع ىمزأ يرجهلا عبارلا نرقلا دعي

 ءايشأ نع ٌرفسأ ءًاريبك ًاطاشن ةركتبلا ةيوغللا ا تطشن ٠ دقق ,تاءارقلاو

 ب اهنيودت مامتإو ةحيصفلا ةفللا ةدام نم هعمج نكمأ ام عمج نم ءاهتتالا

 دابع نب بحاصلل ةفّللا © طيحملاو يرهزألل ةغللا بيذهتك ىربكلا تامجعملا

 لمجمو ديرد نبال ةفغللا5 هرهمجو يرهوجلل حاحصلاو يبارافلل بدألا ناويدو

 .سراق نبال ةغللا سيياشمو ةغللا

 يبأ أ هذيملتو سرافلا يلع يبأ دي ىلع كلذ مامتإو «لوصألا : هاتك ج حارسا

 .«صئاصخلا» 4 ينج نب حتفلا

 دقف ؛عبارلا نرقلا لهأ اهب ينع يتلا ةفيرطلا ةيتونصلا ٍاسارتلا لامكتسا

 ىرخألا ةفاقّثلا عورف ب اهّريثأت دتش دتشاو ءاهيف ٌلوقلا عسّناو ءاهملاعم تحضو
 فيرصتل ماهلا هحرشو بارعإلا ةعانص رس : باكا حفل يبأ دي ىلع

 نرقلا كب ةّيبرعلا ءاملع نيب فرعي ٌداكي ال ِهّنِإ ةحلاو .فصنملاب ىّمسملا ينزاملا
 اهزيمي ,ةمخض ٌةّيفيلأت ٌةورش كرت يذلا حتفلا يبأل ٌريظن هدعبوأ عبارلا

 .اهعونتو نيماضملا ىنغو بولسألا ةعارب عم قفألا عاستاو ةفارطلاو راكتبالا

 ءارُقلل ةّجحلا» يعوسوملا هباتك يسرافلا يلع وبأ عضو تاءارقلا لاجم كيو
 نييبت ےب بستحملا» :باتك عضوب هذاتسأ لمع حتفلا وبأ لمكأ مث .«ةعبّسلا
 2 امهقبس نم ّلك لامعأل ًاجيوتت اذه امهلمع ناكف ,«تاءارقلا ذاوش هوجو
 .نيرخأتملا نم امهالت ْنَم لک هنم فرتغا ارحبو تاءارقلا ملع
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 قبسلاو : ةلاصألاب تانّللا ءاملع مهل دهش ٌلاجر ينج نبا قبس دق ناك اذإو
 بحاص هيوبيس هذيملتو ليلخلاك ةعاربلاو ةّقدلا نم ريثك  وحنلاو ةنّدلا نيودت ىلإ
 نم ينج نبا دنع ام يوتحي ال باتكلا ناق ء ًاقح ّيبرعلا وحنلا ةماعد وهو ««باتكلا»
 يعولا كب ترقتسا يتلا ةيوغللا رارسألا نع فشكلاو قفألا عاستاو جهنملا حوضو
 نرقلا هب هدوز ام عم حتفلا ويأ هيتوأ يذلا بولسألا ةلوهسو برعلا لايجأل نطابلا

 ليلخلا هل سّسأ امو .يناثلا نرقلا ءانبأل ةحاتم نكت مل قافآو فراعم نم عبارلا
 ةحراش الوصف هيلع ىنبو ,حتفلا وبأ ءاج امهبتك ب ةفطاخ ٍتاراشإ ءاجو ؛ هبوييسو

 بيوبتلا نوكي ام نسحأك اهبّثرو اهبوبو ,ٌةزيمتم ًابتك اهل درفأو .ٌةلّوطم ًاباوبأو
 بسح يتوصلا درسلاو ٠ ,صئاصخلا ب ةلماشلا ةقسانتملا باوبألا امو .بيترتلاو

 .كلذ ىلع لئام ليلد الإ ب ارعإلا ةعانص رس 2 ةيدجبألا فورحلا بيت

 هثحب جهن ب ًاریبک ًاريثأت راف .يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ ىلع حتفلا وبأ ذملتت
 ىلإ ايفو ناكو .ةنامأب حتفلا وبأ اهركذي باوبألا نم ًاريثك هل حتفو .هريكفت ةقيرطو
 اهزربأو .هعادبإب اهغاصو .هريكفت تاجلخ بذتجا يذلا ذاتسألا كلذل دودحلا دعبأ

 .هتيرقبعب دوجولل

 نرتقيو بارلا نرقلا خويش ريش مهأو زربأ نم ًادحاو يسرافلا يلع وبأ ناكو
 ناكو ءيناّمرلا نسحلا وبأو ياريّسلا ديعس وبأ امه هيرصاعم نم نينثا عم همسا
 مهفُي ٌدحاوو.ينامرلا وهو ؛هٌمالك موفي ال دحاو ؛ٌةثالت اننامز ك وحلا :مهيف لاقي
 وبأ وهو .ذاتسأ الب همالك عیمج مهفي دحاوو «يسرافلا يلع وبأ وهو ,همالك ضعب

 ٍدحاو كل بصعتو .ةثالثلا مالعألا ر لوه نيب ةموصخلا تبشن دقو ياريس, ديعس

 هفارتعا مغر «يديحوتلا ٍنايح وبأ يلع يبأ موصخ نمو ٠ ,عابتأو عایشاو ٌةنمالت مهتم
  هيوييس باتك باتكلاب ًادرفت نشأ يلع وبأ» :"اهيف هلوقو .ةغّللاو وحنلاب هقوفتب
 نبا ًاضيأ هموصخ نمو ,«نييفوكلا ملع نم هادع ام ّلك نم دعبأو هيلع ًابابكإ ٌدشأو
 رغوي نأ 4 قفخأ هنأ مغرو .ےاريسلا هذاتسأ نع ةموصخلا هذه ثرو يذلا هيولاخ

 ناكو .بلحل يلع يبأ كرت  سيئرلا بسلا ناك هّنِإف هيلع ينادمحلا ريمألا ردص
 نيح # هل بُصعّتلاو سايقلا ٌمياط يلع يبأ ىلع بلغ امنيب ؛ةياوُرلا ريثك ةياريسلا
 لاق دقو .اولاق ام همالك 2 اولوقيل ساّنلا عضد ام اذهو ؛قطنملاب وحنلا ينامرلا جزم

 اا ؛ةسناؤملاو عاتمالا )00(

 دس لو س



 ناك ناو :ءيش هنم انعم سيلف ءينامرلا هلوقب ام وحنلا ناك نإ: !يسرافلا يلع وبأ
 2 °رسلط دعسأ روتكدلا هاري ام فيرطلا نمو ميش هنم هعم سيلف ءنحن هلوقن ام
 ؛نيمسق اومسقناف ءاهؤاملع داع ًقروكلاو يرصيلا نييهذملا تعمج نأ دعب دادغب نأ
 قطنملا ق قئاقح نع ًاديعب ةياورلاو رعشلاو بدألاب ًاجوزمم وحنلا كرت ىلإ ٌليمي مسق
 نبا هديملتو هب هيوبيس باتك اش ناریل مهسأر ىلعو ,تاميسقتلاو تالييلعتلاو
 ب دعاوقلا ديعقتو قّمعتلاو ميسقتلاو ليلعتلاو سايقلا ىلإ ليمي مسقو .هيولاخ
 ملو .يّنج نبا هذيملتو يسرافلا يلع ,وبآ مسقلا اذه سر ىلعو ,فيرصّتلاو وحنلا
 .هلاثمأو ّيناّمَرلا فنص نيفنصلا يأ ذي ثحابلا اذه انربخي

 بتك نم فلا اسم ريثك ب حتفلا يبأل لوألا هللا يسرافلا يلع وبأ ناك دقو
 عورفلاو و لوصألا 4 اهتالكشمو ةغللا رارسأل ةفيرط ةقيقد ٍتاريسفتو لئاسمو
 ٌةيوحن ًاللعو ٍتاهيجوت هتاحملو هذاتسأ رطاوخ ىلع ينبي ام ًاريثك ناكف ءًاعيمج
 :فورحلا ماجعإ نع هثيدح ب لوقي . ةعاريلاو ةقدلا 2 ةياهن ةيفرصو ةيوغلو
 هريغو قاقتشالا نم لصفلا اذه 2 ثيتأ دقو .هتذخأ هنعو ٠ «يلع يبأ یار هلک اذهو»
 .«مريغ ىلإ هنع بهذي ال يذلا ُباوصلا وهو .هظفل تفلاخ ناو ؛هلوق يناعم وه امب
 يك هءارآو هركف انشقانو ءيسرافلا يلع يبأ نع صاخ ٍلصف كي لوقلا انبهسأ دقو
 هذاتسأب هرات ىدمو هكار رآو هركفو حتفلا يبأ نع ةيلاتلا تاحفصلا يم ثيدحلا لمكن
 .يسرافلا يلع يبأ

 111 ؛ ءايدألا مجعم )00(
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 لوألا لصفلا

 يسرافلا يلع وبأو ينج نبا

 يلع وبأ هذاتسأ ناك امّلِإ هيف ًاريثأت يّنج نبا ةذتاسأ رثكا نأ هيف كشال امم

 هخيشب ذيملتلا | مازتلا نم غلب دقو: .اهيف هرافي ال ٌداكي ؛ٌةنس َنيعيرأ هبحص يذلا ءيسرافلا

 بلع ىلع يشي .هنع ذخأ ام ركذيو ؛هركذي ,حتفلا يبأ تافّلؤم رئاس ب ًاحضاو ادب نأ

 اربعم «ءاليخو ةوشن 2ب هذيملتب خيشلا باجعإ ٌضرعيو ؛هتريصب زافنو داقولا هئاكذو ريزفلا
 .نيليلجلا نيملاعلا نيذه نيب هغلب يذلا دحلا غلي نأ دن مج بحب هلک كلذ نع

 «دلوملاو لصألا يسراف وهو . وغلا يوحنلا ىسرافلا ٌيزاريشلا وسلا نابأ نب

(1) 

(۲) 

 : اهنم ةريثك رداصم يلع يبأل تمجرت

 ةهزن ؛ 17 ؛نييوحنلا ءاملعلا خيرات « ١١١ ؟نييوغللاو نييوحنلا تاقبط « 54 ؛ تسرهفلا

 ةيغب ۳/١ ؛ةاورلا هابنإ ء١۲۷۵ /۷ ؛دادغب خيرات ۱۳۸/۷ ؛مظتنملا ۳٠١ ؛ءابلألا

 رصتخملا ۸١١-۰۸۲٠ /۲ ؛ءابدألا مجعم 8٠١: /۲ ؛نايعألا تايفو :57570 /0 ؛بلطلا

 ؛مالسإلا لود ء١٠۸٤ ١/ ؛لادتعالا نازيم « 5 /7 ؛ربعلا ء١١٠٠ /۲ ؛رشبلا رابخأ يف

 ةييادبلا « ٤١٦/۲ ؛نانجل ا ةآرم «١١١/۳1۷تايفولاب يفاولا ١

 ؛ نازيملا ناسل « ١19١/5 ؛ةرهازلا موجنلا 0١ ؛ ءارقلا تاقبط 27١7/1١ ؛ةياهنلاو

 2487 ؛نييعّتلا ةراشإ : 88/9 ؛بهذلا تارذش ؛ 517/١ ؛ةاعولا ةيغب ,: 5

 2١١/5١ ؛ةعيشلا نايعأ : 777/١ ؛نيفراعلا ةيده ء١۷ /۳ ؛ تانجلا تاضور

 :ةقّقحملا هبتك تامدقمو ۱۹١ /۲؛ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات «179 /7 ؛مالعألا

 وبأ :يبلشلا حاتفلا دبع روتكدلل ةلماشلا ةساردلا رظناو . ةقّقحلا ينج نبا بتك تامدقمو

 امو ۷٤۳ ص ؛08دلجملا ؛ قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ءًاضيأ رظناو ؛ يسرافلا يلع

 .دعب امو 50 ص ۵۹ دلجملاو ءدعب

 .۲ 10/۵ ؛ بلطلا ةيغب
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 هّمأو .( Ùيرجهلا يناثلا نرقلا فصتنم يلاوح مالسالا قنتع | دق نابأ ُهدج نأ ودبيو

 نم ركيو ءركب نب نابيشو ."!/سّرفلا ةعيبر نم ٌنابيش سودس نم ةيسودس ٌة ةيبرع

 دمحأ ذاتسألا ىلع رمألا سبتلا دقو .ناندع نب دعم ىلإ اهيسن يهتني «لئاو ينب

دلو .' 'سرقلا ةعيبر ىلإ اهتبسن بوصو داع مث " ةيسراف هما عش نیما
 ةنيدمب 

 اهيمسيو < ةليمج ٌةيسراف ةنيدم يهو ٠ ؛مّلعت اهيفو ءبِسُت اهيلإو .(") ۵۲۸۸ ةنس «اسف»

 :هل ليق دقو ,(' ايريساسبلا : :نولوقيف ُةَداَش ٌةبسن اهيلإ نوبسنيو .«اسب» اهّلهأ

 وبأ هّتينكو .("!ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع زاريشب هّقفت ِهّنأل «يسرافلا يزاريشلا

 وأ نسحلاب ىمست نم ةينك نم هرصع يب ادئاس ناك ام ىلع أي ًايرج اهب ىنكت امّنإ يلع
نك ةرهش نم غلبو ءا وزتي مل ًايزع شاع هّنأ ٌفورعم اف .يلع يبأب نيسحلا

 مده هتي

 يلع وبأ لاق»: :صّصخلا ذب هيوبيس لاق دقف نيش ال هيلع ٌةَّلاد ثحبصأ نأ

 خب يلع وبأو» : :يقيلاوجلا لوقي هيفو ءينعن ُهاّيِإف .يلع ابأ ثركذ داو .يسرافلا

 اهسأر ىلع ةدع بايسأب ًاعوفدم ه٠ ال ةنس اهلخ دف ءدادغب ىلإ لحر .' وحن

 ىقتلا دادغب يو ءاهراهظإل دادغبك ةرضاح ىلإ جاتحت يتلا ةّيرقبعلا كلت ُر اهظإ

 .""وحنلاو ةفّللاو ثيدحلاو تاءارقلا 2 هرصع خ خويشب

 ةايح ب سيرّدتلاو ءارقإلل ردصتو ("5037-41) نيب ام قارعلا 2 ٌثكم

 )١( 41؟يبلش حاتفلا دبع روتكدلل يسرافلا يلع وبأ .

 ۸١١/۲. ؛ءابدألا مجعم )۲(

 ) )۳؛مالسالارهظ ٩۱/۲ .
 نيمأ دمحأ ذاتسألل ةلاقم ٠٠۳ ص ؛عباسلا ءزجلا ؛ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )4(

 هضم يئارماسلا لضاف روتكدلل يِوحُنلا ينج نبا رظناو ةغللا يف سايقلا ةسردم : :ناونعب

 )٥( «س .م يسرافلا يلع وبأ 07 .

 . ۱۹۲/۱-۱۹۳ ؛ناكلخ نبال نايعألا تايفو (1)

 . ٤1 ؛س .م ؛يسرافلا يلع وبأ (۷)

 . ان .م (۸)

 ) )4؛صصخملا ١/١7.

 .414/؟ ؛ءابدألا مجعم )1١(

 هال؛س .م؛يسرافلا يلع وبأ )١١(
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 نبال هريغو «لمجلا» َباتك هيلع أرق ياما ىسيع نب يلع نأ ركُد دقف .هتذتاسأ
 ٌرهظُيو ,ةيسرافلاو ةّيماشلاو ةيقارعلا دالبلا فاط دقو . .جارسلا نبا ةايح 4 جاّرسلا

 هلف ؛ةَّبالط رضاحيو «قارعلا ندم ےب لّقنتي ناك هلا اهفّلَخ يتلا هلئاسم نم

 يحاونب ةريبه نبا رصق ىلإ ًةبسن تايرصقلاو تاّيتيهلاو تاّيرصبلاو تايدادغبلا

 يج نباب هؤاقتلاو ءلصوملل هترايزو .مركم ركسع ىلإ ٌةبسن تايركسعلاو ةفوكلا

 روزي ناكو ءًاريصق ناك اهيف هماقم نأ ودبي نكلو .ةرم ريغ لصوملا راز دقو .ةروهشم

 ٌباتك ناك تارايّزلا كلت داصح نمو ؛نيحلاو نيحلا نيب دادغب ىلإ دوعيو .سراقف
 .("!ناريإ 3 نامرك ىلإ ٌةبسن «ةينامركلا لئاسملا»و «تايزاريشلا»

 دقو «"ه١١٣ ةنس ينادمحلا ةلوّدلا فيسب لصّناو ءدادغب يلع وبأ قراف

 ا ينج نبا ركذي امك ماعلا اذه 2 اهيف ناك يتلا لصوملا نم ًامداق بلح لصو
 ىلإ بسی ام ةنسلا سفن ذب بلحو لصوملا 2 يلع يبأ دوجو 3 سیلو .()هبتك
 رمأو .ضعبلا امهضعب نم ناتبيرف ناتينادمح ناترضاح بلحو لصوملاف .ضقاتتلا

 يلع يباب تعقد : يتلا بابسألا مهأ لملو ,ناكمب ةلوهسلا نم امهنيب دارفألا لاقتنا

 .تقولا كلذ ب ينادمحلا ٌريمألا اهلصو يتلا ةريبكلا ٌةرهشلا بلح ىلإ باهذلا ىلإ

 نْشَّنلاو رعشلا ٍبابراب ءافتحاو ةفرعملاو بدألل بحو ءاطعو مرک نم هنع ذا امو

 2 يقتلي وهو «أ يعيش ناك ٌينادمحلا ٌريمألا نأ ًاضيأ ىرخألا بابسألا نم لعلو

 .ينج نبا هذيملت ةبحصب بلح لصو يذلا يلع يبأ عم اذه

 . 75057 ؛ فيض يقوش :د ؛ ةيوحنلا سرادملا (۱)

 يلع ابأ نإ ٠١۲ ؛يومحلا فيظن نبال يروصنملا َحيِراّتلا يفو ۸٠١« /۲ ؛نايعألا تايفو (۲)

 ةغللا عمجم ةلجم عجار .!! ه7 ٠ ةنس نادمح نب ةلوّدلا فيس ىلإ ًالوسر لصو

 . ٤٥و0۳ ص ؛ 04 دلجملا ؛ةيبرعلا

 وبأ انخيش لخد الو: 187/١ ؛بستحلا يف ينج نبا لاقو 71/١ ؛صئاصخلا رظنا (۳)

 فرعي نم دلبلا اذه يف تفرع ول :انل لاق « نيعبرأو ىدحإ ةنس لصوملا هللا همحر يلع

 وحن ءاج دقو» : ينج نبا لاقو « ”تحرو هباب ىلإ تودغل ًاديز كنود : كلوق ىلع مالكلا

 :لاقو < ء[هل اتي دشنأو] : ةرتنع لوق هيلعو ': لاق مث « ةمره نب بال ًاتيب دشنأو « . . .اذه

 ١/ 754٠. ؛بستحلا ."لصوملاب نيعبرأو ىدحإ ةنس «[يلع وبأ يأ] ًاضيأ هاندشنأ

 1١ ؛س .م «يسرافلا يلعويأ (4)

 س أ 7م



 تناك ٌةرتف (') ينادمحلا ريمألا راوج ىلإ ينج نبا هذيملت عم يلع وبأ ماقأ

 ٍدينع مصخ عم بلح لب هذيملتو يلع وبأ ىقتلا دقف ؛دئاكملاو سئاسدلاب ٌةفوفحم

 نيح 4 بهذملا وك ناكو :هيولاخ نبا وه ينادمحلا ةلودلا فيس بلق ىلإ بيبح

 ببسب هالوم دنع ةتناکم عيضت نأ هيولاخ نبا يشخ دقو ""!نّييرصب ءامصخ ناك

 سفانم امهالكو « «ينج نباو يبنتملا نيب ٌةَيوقلا ٌةلصلا دقعنتو ٠ .نيخيشلا نيذه دوجو

 وبأ رعاشلا ريمألا اهسأر ىلعو ؛ينادمحلا طالبلا 4 هتعومجمو هيولاخ نبال يوق

 يلع يبأ هذاتسأ الو ينج نبا تافّلؤم ب ٌركذ هرعشل رعشل دري مل يذلا ينادمحلا سارف

 عمج امنيب يلع وبأ هرْكذ لفغي ملو «ينج نبا نم أريبك ًامامتها يبنتملا لان نيح لب

 نيب داقتنالا ناكو ,هداقتنا طحم يبتتما ناكو «ينادمحلا ريمألا رعش هيولاخ نبا

 بلح قراق نأ ناكو ءيبنتملا دض هيولاخ نبال ةلوّدلا فيس رصتناو .ًالدابتم نيلجّرلا

 . 9ةلوّدلا فيس طالب ناخيشلا اهيف رداغ يتلا ةنّسلا يهو .ه١١۳ ةنس ًابضاغم

 ريمألا راصتنا ىأر نأ دعب قئاخلا وجلا اذه 2 بلح 2 ماقملا يلع وبأ لم

 نكي وهو ةلودلا فيس طالب قرافو ءوه نم وهو « :يبنتملا هرعاش ىلع هيولاخ نبال
 هل

 ىلإ ىضمو :ماشلا دالب يف فّوطو ءاهابقع دمحُت ال دق ًارومأ هسفن ًابثجم ُبحلا لك

 يلع وبأ ناك دقو ": ينج نبا لوقي ءاهفرعن ال بابسأل ًانايحأ هذاتسأ قرافُي ىنج نبا ناك 01(

 ىلع ًاباوج ةظفللا هذه يف اهلاطأ ةلاسم -لصوملاب انأو -بلح نم ىلإ بتك هللا همحر

 . ۳۸ /7 ؛ صئاصخل ا . "اهنع هاّيإ ىلاؤس

 . ٠٠۸ ؛يناغفألا ديعس ؛وحنلا خيرات نم (۲)

 عامس ىلع تفقو ياف « ةئمثالثو َنيعبرأو عبس ةنس يف بلحب ناكو» : ميدعلا نبا لوقي )۳(

 درو ِهّنِإ :ليقو .بلحب ةنَّسلا هذه نم ىلوألا ىدامُج يف هنم بيدألا سراف نب دمحأ

 «بلح رداغ يلع ابأ نأ ىلع دكؤي صّنلا اذه ناك اذإو . «ةلوّدلا فيس ىلإ ًالوسر بلح

 الف ءًاليوط مدي مل بايغ دعب بلح ىلإ داع هنأو «ةلوّدلا فيسب ةبّيط ةقالع ىلع وهو
 8 ٠ و

 . ۲۲٠۹/٥ ؛بلطلا ةيغب .نم لبق نم الو اهلجأ نم بلح ءاج يتلا ةراقسلا يه ام يردن

 يف لاق دق هلأ الإ «لبق امو ه141 ةنس ىلإ دوعت ىلع يبأ نع ىنج نبا تاياور بلغأو

 ؛ ۱۸۷/١١ بستحلا ."نيولّصلا نم ةالّصلا :نيعبرأو عبس ةنس يلع وبأ انل لاق": بستحما

 .اهريغ وأ بلح يف عامّسلا ناك اذإ ام دّدحي مل ىّنلا ّنكلو
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 .هسفن ےب ًاَبّيط ًارثا كرتت مل اهنأ ودبيو ءاهلاجرب لّصتاو .ةّرعملا رازو .سلبارط
 ا ىلمأ هنأ امك ««تايبلحلا لئاسملاب» ةرتفلا هذه 4 ةيوحنلا تاساردلا هنم ترفظو
 دق بّيطلا ابأ نأ سلط دعسمأ روتكدلا ركذيو ,")ةيقشمدلا لئاسملا باتك قشمد

 “كلذ يبلش روتكدلا درو .'!تارواحمو سلاجم يسرافلا يلع يبأ نيبو هنيب ترج

 .“ليبقلا اذه نم ءيش امهنيب ىرج دق هّنأ حيحصلاو

 اهنع لحر مث ه۸ ةنس ىلإ اهيف ماقأو ءدادغب ىلإ يسرافلا يلع وبأ داع

 نيرشع ةدم زاريش © ماقأو «هيخأ ينب بديل يهيوبلا ريمألا نم ةوعدب زاريش ىلإ
 ام يضميل دادغب ةفالخلا ةمصاع ىلإ اهدعب داع ثيح 00000 نييام ًاماع

 يهيوبلا ةلودلا دضع ناطلسلا راوج 4 هرمع نم ىّقبت
 دش ناك دق «دحأ اهلي مل يهيوبلا ناطلسلا ىدل ٌةريبك ةلزثم يلع وبأ غلب

 :كلذ .(' وتلا لئاسم ےب نارواحتي اناكو . الوحنلا 2 يلع يبأ ُمالُع انأ :لوقي ةلودلا

 'هل دروأو (“رعشلل ةقاوذ ناكو .ةفاقّثلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ناك ةلودلا دضع نأ

 يلع يبأ مالغا انأ هترايع ّلعلو .كلذ ىلع ٌلدت صصق ثالث ةحاصفلا رس بحاص

 همارتحا ىلع ٌةلالد يه املثم وحاب هتفرعم ةعسب هدادتعا ىلع ةلالد وحلا ے

 طحم ناك يذلا «يدضعلا حاضيإلا» اهنم «بتك ةدع هل فّلأ دقو .ريبكلا هذاتسأل

 يه تناك «ةلمكتلا» اهاّمس .حاضيإلل ةمتت فيلاتل يلع يبأب عفد امم كلملا داقتنا

 هّيح يحو نم «تايدضعلا» مساب ٌرخآ ًاباتك كرو .(لًاضيأ مداقتنا طحم ىرخألا

 . 55/1/08 ؛بلطلا ةيغب . 814/7 ؛ ءابدألا مجعم )001(

 .415 /؟ ؛ءابدألا مجعم )۲)

 .۷۸ ص )٠٠١(« دلجنلا ؛قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )۳(

 1 . ٦۲ ؛يسرافلا يلع وبأ (4)

 تايفولاب يفاولا 114 /۲ ؛ءادفلا يبأل رشبلا رابخأ يف رصتخملا ۸٠ /۲ ؛نايعألا تايفو (5)

 ١ . 157 ؟يبنملا حبصلا «74١7ةاعولا ةيغب ءء١

 . ۲۷۳/۱ ؛ةاورلا هابنإ ء1؟14 /8 ؛بلطلا ةيغب ۲۷۵ /۷ ؛ دادغب خيرات (5)

 .4177/9 ؛ءابدألا مجعم (۷)

 . ۱۸۲ ؛يجافخلل ةحاصفلا رس (۸)

 .817/؟ ؛ءابدألا مجعم «15 ؛تسرهفلا (4)

 - )لال -



 دقع امدنع هل ًاليكو ناك هنأ نم هيدل هتناكم ىلع ٌلدأ الو ؛نأشلا ريطخلا كلملا اذهل
 ثيح ه۳۷۷ ةنس ىلإ دادغب كب يقب دقو .ه۹ ةنس ّيسابعلا عئاّطلل هتنبا نارق

 ةافو نوخرۇي نيخُرؤملا ٌبلغأو .ةنّسلا كلت نم لوألا عيبر ےب هر راوج ىلإ لقتنا
 لقنو اھ ۷۰ ةنس لبق كوت ِهَّنأ ركذ ميدّنلا نبا نأ الإ ,ةّنسلا هذه 4 يلع يبأ
 همودخم ةافو ةنس يهو .ه 717 ةنس هتافو نأ يرعملا بذهملا نبا نع ميدعلا نبا

 تناك هتافو نأ ىلإ ريثألا نباو ءادفلا وبأ بهذ امنيب .هتاضو ال ةلودلا دضع كلملا
 بناجلاب هيقفلا يزاّرلا ركب يبأ ربق دنع ةيزينوشلا رباقم  نفدو . ھ۳۷۹ ةنس

 هاثرو دعب ميف ينج نبا هذيملت اهيف هرواجيس يتلا ةربقملا يهو .دادغب نم يبرغلا
 .(!ةيقلُحلاو ٌةَيقلخل ةّيقلخلا يلع يبأ ؛ تافص اهيف عمج ,ةماه ةديصقب يضرلا فيرشلا

 :هخويش -

 2وھ ۰ ۷ ةنس دادغب دصقو ءيلصألا هنطوم نم رجاه يلع ابأ نأ انركذ

 ٌةءارق وأ مهنم اعامس مهيلع ذملتت نيذلا رايكلا خويشلا لالخ نم هفراعم قّمع دادغي

3 4 2 
 يناعم 4 باتك هنم عمسو ۳١١(. ت) يوغللا جاجزلا قاحسإ يبأ ىلع ذملتت دقف

 يذلا ۲۲١( ت) طايخلا نب ركب يبأ ىلع ذملتتو ءهيوبيس باتك هنع یورو «”نآرقلا

 يبأب لصتاو ء(رعشلا يناعم) هباتك ىلع علّطاو ءةفوكلاو ةرصيلا يبهذم نيب طّلخي ناك

 .ةرهمجلا هباتكب ملأو «هنع ءالمإ قاقتشالا 2 هباتك بتكو ؛ةرهمجلا بحاص ديرد نب ركب
 نبإ نسحلا نب دمحم ىلع [ةرهمجلا يأ باتكلا اذه ةلاسر ةءارقب تممه اّن :لوقي

 نع ذخأو "يتم هب ملعأ تنأف يلع عضوملا اذه أرقت ال يلع ابأ اي :يل لاق .[ديرد

 )١( ؛بلطلا ةيغب ۲۲۷٤/١ .

 . 1۹؛تسرهفلا (۲)

 . 19/4 ؛ خیراتلا يف لماكلا ٠١١ /۲ ؛ءادفلا يبأل رصتخملا (۳)

 . ١/ ٤٤٥ ؛ يضّرلا فيرشلا ناويد 4

 . ۲٠٠١ /6 ؛بلطلا ةيغب ۸١١/۲ ؛ءابدألا مجعم (5)

 . ٠١/١ ؛بستحلا ةمدقم (5)

 . ۲۸۸/۳ ؛صئاصخلا ۰۲۲۷۰ /ب ؛ن.م (۷)
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 يرفت نبا ركذ دقو .("!ثيدحلا ٌةياور هنع ذخأ اًممو .(”0نادعم نب نيسحلا نب يلع
 ,(7؟4 ت) دهاجم نب ركب يبأب لصّناو .")ثيدحلا عمسو «دادغب مدق هلأ يدرب

 ,7نامربم ركب يبأب لصتاو :ءارفلل نآرقلا يناعم هنم عمسو :تاءارقلا هنع ىورو

 ,"!هيوبيس باتك هيلع أرقو .(م517:ت) جاًرسلا نب ركب يبأب لصّناو ؛هنع ذخأو

 ج هكراشو «يعمصألا ةياورب ةغبانلا ناويد هيلع أرقو ء“ينزاملا فيرصت هنع ىورو
 .(""ارشفخألا ناميلس نب يلع نع ذخأو .('اءزجوملا» باتك مامتإ

 ةظقيلاو داهشتسالا ذب ةعالضلاو هظوفحم ةرفو ىلع ٌةّناد يلع يبأ ٌدهاوشو

 هبتك ب يلع يبأ جهنم لديو .ةّيفسلفلا مولعلا ناقتإ 3 رابخألا ةفرعمو جاتنتسالا ب
 هتعاربو تايآلا راضحتسا ىلع ةقئافلا هتردقمو ميركلا نآرقلا ظفح نم هنكمت ىلع
 ناك تلا عم اهيلإ اهيجزي يتلا نطاوملا 2 اهنم ةدافإلا نسحو اهعانطصا 4ب ةظوحلملا

 .ءاصقتسالاو

 نمو .اهّلثمت نسحأو ؛ اهمضهو ءنيمدقألا بتك نم ًاريثك يلع وبأ أرق دقل
 نبا رداونو ءًاضيأ هل ظافلألاو يعمصألل ليخلا ٌباتكو ديز يبأ ٌرداون هعجارم

 ءينزاملا نامثع يبأل رابخألاو لمجلا باتكو ءهلمجو جارسلا نبا لوصأو يبارعألا

 قطنملا حالصإك تيٌكّسلا نبا بوقعي بتك أرقيو 'ةفّنلا £ يمرجلا لاق امب نيعتسيو

 نب دمحأب لصتيو «ديرد نبال قاقتشالا بتكيو «هريغو بضتقملاك دّوبملا بتكو هريغو

 .ريثك اذه ريغو دهاجم نب ركب يبأ قيرط نع بلعث يحي

 )١( ؛بلطلا ةيغب 7/7 7718.

 . 28/١ ؛لادتعالا نازيم ؛”176 /۷ ؛دادغب خيرات )۲(

 . ٠١١/٤ ؛ةرهازلا مرجنلا (۳)

 . ۲٠۷/۱ ؛ءارقلا تاقبط 27776 /۲ ؛بلطلا ةيغب (4)

 .41 1/16 ؛ءابدألا مجعم 00(

 ١/ ]۸١. ؛ءابدألا مجعم ء١٠۲۲ /۲ ؛بلطلا ةيغب (1)

 .414/7 ؛ءابدألا مجعم )۷)

 ) )4؛فصنملا ١/1.

 ۸٠١. /7 ؛ ءابدألا مجعم 2(

 )٠١( ؛بلطلا ةيغب ۲/ ۲۲٠۵ .
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 .بتكلا نئازخو ءاملعلا رودو دجاسملاك ملعلا نكامأ دايتراب يلع وبأ مزتلا دقو

 ةلودلا دضع ْنئازخ اهمهأ لعلو

 ذملتتف ؛ةفرعملا بح هتبهوم بئاج ىلإ قزر يسرافلا يلع يبأك ٌةفبان ٌلجرو
 اهروصع رم ىلع ةييرعلا خويشب مهلالخ نم لصتاو ءرابكلا هرصع خویش ىلع
 ىلع هسفنب علّطاو ؛صاصتخالاو ةفرعملا باحصأ ىلع مهبتك تاهّمأ سردو ةقباسلا

 .اهلصو يتلا ةناكملا لصي نأ يرح زونك نم بتكلا نئازخو ملعلا رودو دجاسملا ے ام

 نأ لبق هنطوم ذب اهنقتأ دقو .ةيلصألا هتفل :(')ةّيسرافلا ٌنقتي يلع وبأ ناك

 .ودبي ام ىلع سراف دالب رجهي

 .ناقتإو طبض نم نوثدحملا هب مزتلا امب مزتلاو .")ثيدحلا ىور ًاثدحم ناكو
 :ماهلا هباتك فّنأو ٍناقتإ يأ اهنقتأو.ةفاتخملا تاءارقلا سرد .نآرقلل ًأاثرقم ناکو
 ةضراعلا ةوقو حضُتلا ىدم سكمف .هماّيأ رخاوأ 4 هفّلأ دقو ؛ةعبسلا ءاّرقلل ةّجحلا

 وبأ اهلّثمت يتلا ءءاملعلا ةايح  ةرخأتملا فيلأتلا تارامأ نم اهريغو ِسَفّنلا لوطو

 ةمهملا هذهب ماق دقو ,ةذاّشلا تاءارقلا نع رخآ ًاباتك فلؤي نأ يوني ناكو :ًاديج يلع

 .مايق ريخ ينج نبا هذيملت

 درلا  ًاباتك فّلؤيو .جاَجَّرلل ضرعتيف ؛هخويش ةقبط نع عفتري يلع وبأ ناكو

 يبأ هخيش جاجتحا بنج ىلإ ًابنج نآرقلل هجاجتحا ضرعيو ."!(لافغألا) هاّمس هيلع
 مث ,دربملاو يئاسكلاو ءاّرفلا مجاهي ناكو ءانركذ امك ديرد نبا دقتنيو :جارسلا نب ركب
 ملو .مهولاب هيمريو .ةياورلا 2 هُّنطخيف :تيكسلا نبا مجاهي ناك امك .ًانايحأ بلعث

 يلع ابأ انخيش ًاموي نيعلا باتكب ترکاذو» :ينج نبا لاق «ليلخلل نيعلا باتك هضري
 هل ثلقف ,دسافلا فيرصتلاو لوذرملا لوقلا نم هيف امل ؛هضري ملو .هنع ضرعأف

 هيف سيلو ؛ةجوتم قاسنم هنأل هفرحلا بلاطل ٌةحار هفينصت 2 ناف : هيلع جتحملاك

 ًافينصت ةّيكرّتلاب ٌةنل فَّنص ًالجر نأ ول تيأرأ :لاقف .ةرهمجلا باتك ب يذلا فَلا

 2و. هب يدهع دب دق وحن اذه ًامالك وأ ؟اهّلمعتسنو هنم اهلبقن انك له ًانسح

 )١( ؛صئاصخلا ۲٤۳/۱ .

 ) )۲؛لادتعالا نازيم ۲۷۵ /۷ ؛دادغب خیرات ١/ 44 .

 ؛ ءابدألا مجعم م ۲/  ۸٠٤؛بلطلا ةيغب ۲۲۹۹/۲ .

 ) )4؛صئاصخلا ۲۸۸/۳ .



 يبأ داقتنا طحم دي ديرد نبا ناك دقل . اعم ديرد نباو ليلخلل يلع يبأ ٌداقتنا ّصّنلا انه

 ناک دقو »: هيف لاققف .()روعتفي : :(روعتسي) نزو َّنأ ىلإ ًالثم دیرد نبا بهذ دقف ؛ «یلع

 نم ٌهالمأ ناك اميش هلو .هيلع هبت ىّتح لوعتفي ب ةملكلا هذه ْنزو ةقّللا لهأ نم ٌعيش

 هيمسي ناكو .هيولاخ نبال ًامصخ ناكو . 0 حالصإ ىلإ حاتحت 5 ةريثك فورح ةينبألا

 ديزوبأ مه لاجرلا نم ٌةثالث لجي ناك هّنكلو . هيلع درا ب ًاباتك فّنأو (لهاجلا

 .ىنج نبا هديملت دنع هلک كلذ ىدص دجتو «شفخألاو ةيوبيسو

 و
 :هديمالت -

 ةرصبلاو دادغبو زاريش :اهيف لّفنت يتلا دالبلا 2 سيردّتلل يلع وبأ سلج
 اوذخأ ٌديمالت دالبلا هذه نم ٍدلب لك چ هل ناكو ءاهريغو بلحو لصوملاو طساوو

 هبحص يذلا ينج نباك هماقم ا هب الخو ؛هرافسأ ب هعبتو ؛هبحص نم مهنمو ؛هنع

 دقو .يعيرلا ىسيع نب يلع مهنمو .هيلإ مهيرقأو هذيمالت رهشأ وهو ٌةنس نيعبرأ
 ٌبحاص يرهوجلا داّمح نب ٌليعامسا رابكلا هذيمالت نمو .ةنس نيرشع هيلع سرد

 ةفّللا بيذهت نم ٌعقوأو ,ةررهمجلا نم نسحأ» :يبلامّتلا هيف لاق يذلا حاحصلا

 ةلودلا دضع ميظعلا ناطلّسلا هذيمالت نمو. ةفللا لمجم نم ًالوانت ٍرقأو

 ب ٌعلابيو .بدألا هيلع أرقي ناكو» وحلا 2 همالغ هنأب رختفي ناك يذلا يهيوبلا

 2 وهو ؛ةجاح ىلإ موي تاذ يلع وبأ ٌينشلا جاتحاو «أ ال,ةدئاملا هعم هرضحيو .هماركإ

 , شارفلا ًهلعفي ام لعفب ةلودلا دضع ماقف .ًايئاغ شارفلا ناكو ,ةلودلا دضع سلجم

 ؛ اذه لإ ملعلا ةوالح نم دجأ مل و ولو :لاق ةمقلا ملع انو «شارفلاهنظي وهو خيش

 . e هررکی لعجو .هلجأل أل ينتمركأ يذلا هللا كمركأ

 :نب يلع مساقلا وبأ يضاقلاو يدبعلا ركب نب دمحأ بلاط وبا هذيمالت نمو

 )١( ؛ةغللا ةرهمج ۳/٤٠٤ .

 ) )۲؛تايدادغبلا لئاسملا 15.

 ) )۳؛ بلطلاةيغب ۲/ ۲۲٠۵ .

 )٤( ؟يبلاعثلل رهدلا ةميتي ٤/ ۲۸۹ .

 )٥( ؛بلطلا ةيغب ۲۲۹۹/۲ .

 ) )71.ن.م



 نب ءالعلاو يجبنملا بيدألا سراف نب دمحأو يرهزألا مساقلا وبأو يخوّلا نسحملا

 مولع 2 اوعدبأ مهلكو ءزيثك مهريغو ٍيباَصلا ميهاربا نب لالهو ينج نب نامثع

 يبأ سلجم رضحي ناك نم ىصحأ هنأ يدبعلا بلاط وبأ هذيملت ركذ دقوءةييرعلا

 ۰ .رثکآ وأ الجر نوڻالث مه اذإف ؛هيوبيس باتك هيلع أرقيو ؛يلع

 ءلجأ ًاخويشو ةميرك ٌةايحو ًاليوط ًارمع يسرافلا يلع وبأ ٌقزر املثمو
 2# ةمخض ةورث نم كرت ام هيلع هللا معن نم اذه ىلإ فيضأ دق ,ءابجن ٌةذمالتو

 ٌحاضيإلا اهّمهأ نمو ءةريثك ٍتافّلؤم نوثحابلا هل ىصحأ ٌثتيح .ةّيبرعلا مولع ىتش

 تايركسعلاو تايرصبلاو تايدادغبلا :لئاسملاو رعشلا ٌباتكو ٌةلمكتلاو يدضعلا

 ةّجحلا باتكو «ةروتنملاو تاّيرصقلاو تايتيهلاو تايدضعلاو تايزاريشلاو تايبلحلاو

 ظح نسح نمو ءاهريغو هيوبيس باتك ىلع تاقيلعتو روذاهلا ضقنو ةعبسلا ءارّقلل
 ,سانلا هّلوادتي ٌعوبطم اهبلغأ ّنأو نامزلا يداوع نم تجن دق بتكلا هذه نأ ةييرعلا

 .هب نوعفتنيو

  ةّجحلا ادع - ةفللاو وحنلا يلع يبأ تافلۇم ىلع ٌةبلاغلا ٌةفصلا تناك اذإو
 ذب ةريثك لئاسم ىلع تاءارقلا  اهصصخت ىلإ ٌلمتشت ٌةيفاقث 5 ٌةعوسوم يه امّنإَف

 اهعدوأ يتلا ةّيرعشلا دهاوشلا نم ٌريزغلا ٌلئاهلا مكلا اذه اهدضعيو ؛هريغو وحنلا
 ّنسح ةّيبرعلا ملع  ًارهام مالكلا نسح ناكود : ميدعلا نبا ٌلوق هيف ّحصيو ءاهاّيإ

 ..ةةيقدلا يناعملا ىلع صوفلا

 ےب ناکو < ءرعشلا لوقل هّلهؤت ءةبهوم قزري مل - وه نم وهو - يلع ابأ نأ ىلع
 ناق .رعشلا اذه لوق ىلع مكطبغأل يّنإ» لاق دقف ؛كلذل ةّصْقلا نم ٌءيش هسفن

 اذه لعلو " !ءهدراوم نم يه يتلا مولعلا يقيقحت عم هلوق ىلع ينقفاوي ال يرطاخ
 :ًاراعشأ هل انيور يذلا .حتفلا يبأ هذيملت ةعيبط هّتعيبط اهيف تفلاخ يتلا بهاوملا نم

 يلع ابأ ريضي الو :ناديملا اذه ل همدق خوسر ىلع ّلدت يهو ,نومدقألا اهحدتما

 ناكو .ًءاَرفلا الو يئاسكلا الو رعشلا ضرق هنآ هيوبيس نع رثؤي ملف .ًارعاش نوكي أ

 .رعشلا يقّلغم ال ءاملعلا رعش وه ٌرعش يرهوجلل ناكو .هيف أدج ًارصقم دربملا

 )١( ؛ةاورلا هابنإ ۲/ ۳۸۷.

 ) )۲؛بلطلا ةيغب ۲۲٣۹/۲ .

 ) )۳؛ءابدألا مجعم ۲/ ۸۱۷.



 هيف مزتليو ةيبارعإلا ةعنصلا هيلع ودبت ءًايولسأ يلع يبأ ٌبولسأ ناكو

 ٌّرمأ اذهو رئامتضلا ناكم 2 اهعضوو ءامسألا راهظإو تيبلا لح ب يوحنا َبيِترّتلا

 ,سفتتملا َنَرَح سمللملا شخ هللا همحر ناكو» :ميدعلا نبا لاق ءءامدقلا هيلع هذخأ

 امّير ناكو «لوقلا نم فشكلاب ملعلا نم ٌةظفّللا اومهفي نأ هباحصأ يئدتبم نم ديري

 ب ىضم دق سيلأ ءاذه اي :ُهل ٌلوقيو هنع وبنيف هلوقي ام مهف نع مهُضعب فوت
 .ىرت امك ٌعيشلا ٌبضغُي اذه ناكو .2!,ةاذه ُهبْشُي ميش انل مويلا كلذ

 يَنفلا ٍرْثَّثلاَو بولسألا ةوالط ىلإ رقتفي هنأ فرعي ناك يلع ابأ نأ ودبيو

 هل ةقاط ال رشن نم ٌبتكي اميف ٌلالقإلا مزتلي ناكف ,ةيحوملا ةّيبدألا روصلاو عئارلا

 ىلإ قزر يذلا "ينج 8 < نبا هذيملت نع يلع وبأ هيف فلتخا ٌرمأ اذهو هيف ةلاطإلاب

 ةيملعلا هبتك تيز ةفافش ٌةَيرعاشو ًاقرشم ًاعصان ًابولسأ ةيملعلا ةردقملا بناج

 .ءادألا ةعورو ةغايصلا نسحب

 ؛هعيمج لب هبلغأ نييرصبلا ملع نم ٌعمج .بتكلا ءانتقاب ًاعلوم يلع وبأ ناكو

 قيرح حقو هنا ًاضيأ ينثّدحو» : ًالئاق كلذ ينج نبا ركذ دقق «هدی طخب هرّطسو

 هلك كلذ ثبتك دق تنكو : :لاق ,نيّيرصبلا ملع عيمج هب بهذف .مالّسلا ةنيدمب

 الإ ةّنبلا ًائيش قرتحا يذلا قودنصلا نم دجأ ملف ءانباحصأ ىلع هتأرقو ءيطخب

 يقبو ؛بتكلا كلت قيرح هملآ دقو «"«نسحلا نب دمحم نع قالّطلا باتك ّفصن

 .ينج نبا ٌركذي امك اّمهو ًانزح ًادحأ ملكي ال نيرهش

 رخآ ثيدح هتضقاني يٽج نبا نع همجعم ذب توقاي هّلقني يذلا ُنمّنلا اذهو

 ديعس طخب ُتآرق»: :لاق ثيح ينج نبا نع ٌةياور بلّطلا ةيغب س ميدعلا نبا هلقني

 يسرافلا يلع يبأ بك نأ رداوّتلا 2 حتفلا وبأ ركذ :يوحنلا ناهدلا نب كرابملا نب

 يزاوهألا ناّيرلا يبأ رادب ةئ ةكمئالثو سمخ ةنس لوألا عيبر ےب ةرصبلاب تقرتحا

 كلت ْنأ ركذو ارقي الو ءيرقُي ال ٌةنس يقب يلع ابأ نأ ربخلا 2 فيضيو ءبتاكلا

 )١( ؛بلطلا ةيغب ۲۲۷۱/۲ .

 ) )۲؛يسرافلا يلعوبأ ٠٠١ .

 ) )۳؛ءابدألامجعم ۸٠۱۹/۲.

 )٤( ؛بلطلا ةيغب ۲۲۷۱/۲ .



 .'ادلجم ةئم عيرأ» تناك بتكلا

 هركذ يذلا صدا دروأو قبس هّنكلو صتلا اذه دروأ ميدعلا نبأ نأ حیحص

 دق ؛يلع ابآ نأ يّنج نبا نع ركذو .(" !.السسلا ةنيدمب ثدح قيرحلا نأو توقاي
 نأ رظّتلل تفّاللاو .كلذل نزحلا ةياغ 2 وهو .!ةرصبلا ىلإ قيرحلا دعب ردحتا
 هناكم دّدحي يناّلاو .دادفب 4ب مت قيرحلا نأ ركذي لوألا .ناضقانتم نيربخلا
 ةيغب ةعوبطم 2 امك وهو .ًاضيأ قيرحلا نامز دّدحي يناثلا ربخلاو .دادغب ال ةرصبلا
 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم !"اةلجم  ةروشنملا يلع يبأ ة ةمجرت كو بلطلا
 يشاوحلا ب ركذ ماحفلا روتكدلا نكلو ھ۳۰۵ ةنس ماحفلا ركاش روتكدلا قيقحتب

 نأ ذإ .باوصلا نع دعيلا لك ٌديعب لوألا خيراتلاو ء 'ةرصبلاب ٠٠١ ثدح قيرحلا نأ
 نكمي ال ٌرمع وهو .هرمع نم ةرشع ةعباسلا دودحب ناك تقولا اذه ب يلع يبأ رمع
 هدي طخب ٍدّلجم ةئامعبرأ ينتقي نأ هل حيتبيو .يوحّتلا هبهذم ددحُي نأ نم هيحاص

 ةيلاكشإ ىلإ ٌفيضي يناّذلا خيراتلاو . ه1 ةنس لبق دادغب لخدي مل يلع ابأ نأ مث
 ذل (578 -1748) يتنس نيب ام ناك يلع ابأ نأ فورعملاف ءنامّرلا ةيلاكشإ ناكملا
 اهعمج ىتمو ؟بتكلا كلت تناك نيأف ءها 1/8 ةنس دادفغب ىلإ داع هّنأو .:زاريش

 يهو .يلع وبأ اهنكس يتلا ر ادلا بحاص مسا ركذي يناثلا ربخلاو ؟اهخسنتساو
 .هّللا دنع اهملعف رمألا ةقيقح أ. ةرصيلاب بتاكلا يزاوهألا ناّيرلا يبأل ٌةدئاع

 ,ةباعُد م حور هيف «بذكلا نع ًاعّفرتم هسفن ےب ًاقداص يسرافلا يلع وبأ ناك
 مە همع نبأ لاتقل بهذ امدنع دادغب ىلإ هعم باهذلل ةلودلا دضع هاعد دقف

 هللا راخف ءءاقّللا لاجر نم ال ءاعدلا لاجر نم انأ» : هلوقب يلع وبأ رف ؛ةلودلا
 ىدل هتناكم ىلع ٌةلالد كلذ خو. «هتضهن ےب هدصق حجنأو .هتميزع ي كلملل

 .1؟ال'5/ه ؛ن.م )١(

 7١19/1١/6. ؛بلطلا ةيغب (۲)

 .ن.م (۳)

 )٤( ؛بلطلا ةيغب ۲۲۷١/١ .

 )٥( ؛(0۸) دلجملا ؛ةبيرعلا ةغللا عمجم ةلجم ص۷٥٠١

 ) )1؛(04) دلجملا؛ن.م ص٥٤ .

 ۸٠١. /۲ ؛ءابدألا مجعم )۷(

“NAE ~ 



 كلملا ناك اذإ الإ اذهك بعص فقوم ب كلما بلط ضفر نم هتنكم يتلا ةلودلا دضع

 ,عقاولا ىلإ ٌبرقأ كلذو كلما ٍدصقب فراعلا در وه درو ءًابعادم كلذ هنم بلط دق

 .دادغب ىلإ هعم هيحطصيل كلملا هاعد امدنع نينامّتلا باوبأ ىلع ناک يلع ابأ نأ ذإ

 نيثالث غلب .ًاريفو الام هتايح تايرخأ ے عمج دقف .ًاميرك يلع وبأ ناك دقو

 ."!دادغب ةاحنل هلام ثلثب ىصوأ هنإ :لاقُيو :رانيد فلأ

 نع لثس دقف ؛هيف كلذ َفرُعو .ءاكذلا داح نهذلا باص يلع وبا ناكو

 لبق نم ضورعلا ملع ف رظن دق نكي ملو ,«نلعافتم» مرح وهو ,ةيضورع ةلأسم

 ىلإ لقني «نلعافتم» نأل ؛ٌروجي ال :لاقف وسلا نم هيف باوجلا ٍعقتناو ٠ رّكفتف
 لوألا فرحلا فذح مرحلا ' ذإ .نكاسلاب ءادتبالل ضّرعتل مرُخ و ولف ۽ .ْنبخ اذإ نلعفتسم

 . "هينا ٌنيكست ُنبَحلاو تيبلا نم

 ةيفب بحاص لوقي ءةتكنلا ك اعراب .موصخلا محفي .ًالدج يلع وبأ ناكو

 كلذ داعأو .هيلع َءيراقلا همهفي ملف ام ظفل نع ربع اذإ يلع وبأ ناكو» : :()بلطلا

 هآر اذإو ؛هفرع . رمحأ صیمق يب هنبا ىأر | ذإ اذه :ٌلوقي .همهفف هريغ ظفلب هنع ىنعملا

 جارختسالا ذي فد نم هيلع ناك امب ٌقطنت يلع وبأ بنك . «هفرعي مل يلحك صيمق
 .ىلع ليلد سايقلاب هكسمت ةدشو ؛لالدتسالاو سايقلا كب فطلو جاجتحالا ج ةعاربو

 .قيفوتلاو ٌدادّسلا هّئطخي الو :بيصيف ءايشألا رابتعا 2 هريكفتو هلقع لمعي هنأ

 , هجرحتو هيوري اميط هففوت ذب ىّلجتت ي يتلا ةّيملعلا ةنامألاب تمت يلع وبأ ناكو

 أ ' ددحيو ؛ ءاهباحصأ ىلإ طخو ٍلاوقأو دهاوش : هتالوقنم نم بسني اميف هبرحتو هبدأتو

 چ ءاعدالا ىماحتيو .ىور نم ىلع ةدهعلا يقليو بابسألا ركذيو «باتكلاو ناكملا

 ' .ظفحي ملو a ءاذكب عمسي مل وأ اذك ملعي هنأ ررقيف «ملعي مل ام يفنيو ٠ ؛ملع ام تايثإ

 ' ثروو ,يردي ال هنا َناعُيو ءرارصإ ريغ ب يآّرلا ىلإ ريشيو ؛ نيل هخويش تبثتسيو

 ' هيوبيسك مهب رّثأت وأ :جارسلا نباك مهنع نخأ نيذلا هخويش نع ةفصلا هذه يلع وبأ

 )١( يرزجلا نبال ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ٤+۷ ٠ ؛يدابأ زوريفلل ةغلبلا 94 .

 . 44/١ ؛ةعانصلا رس رظناو ء١٠١۸ /۲ ؛ءابدألا مجعم (۲)

 رظناو . 518/7 ؛صئاصخلا ./0 ١ص" ؛ 08 دلجلا ؛ شمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (۳)

 :ءاتشلا رصق لوح داود يبأل تيب يف اركاذت دقو 2177/7 ؛صئاصخلا يف ةفيرط ةصق
 ْ . بلح ينعي ؛«رهشأ ةينامث هنإف  دلبلا اذه يف ًالإد :ًاحزام يلع وبأ لاقف
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 هذه ينج نبا دَّكأ دقو كلذ تيأر هبتك ے ترظن امثيحو ؛نسحلا يبأو متاحو

 .')ثرو ام ةلمج ےب هنع اهتروو ؛هذاتسأ ل ةعزدلا

 هذه ىلع ماقأ»و «بقعي ملو ءجوزتي ملف ٠ ,ملعلل اهَّلك هتايح يلع وبأ فقو دقو

 .ينج نبأ ركذي امك « "!ٌةنس نيعيس ةقيرطلا

 ًابنج سيردّتلا تاقلح 3 سردي ناك ذإ ,سيردتلا 4 ٌةيلاع ةجرد يلع وبأ غليو

 يلع يلع ارق: [لاق] ءيسرافلا يلع يبأ نع ينج نبا ىكحو» ؛هتذتاسأ عم بنج ىلإ

 ١ حارسا نيا ةايح ل جاّرَسلا نبال»زجوملا باتكو «لمجلا باتك» ينامرلا ىسيع نب

 .ادج ةركبم نس چ ءالمإلاو سيردتلل دادغب دجاسم ردصت يلع ابأ نأ ينعي اذهو

 اوناكف .هب قيلي « ًاباطتسم ٌءاث هيلع هتايح ومجرتمو يلع يبأ ةذمالت ىنثأ دقو
 يدبعلا بلاط وبأ ناكو» :ًالئاق توقاي لقن ءدربملا ىلع هنولضفیو ,هيوبيسب هنونرشي

 اوناكو . )يلع يب نم وحنلاب رصبأ دحا هيوبيس نيبو يلع يبأ نيب نكي م :لوقي
 ميدع ناك» : :بهُذلا ارش ٌبحاص لاقو .' نم ملعاو دربملا قوف وه» :نولوقي

 بقل هيلع قلطأ لب ةييرعلا ملع 2 هنامز دحاو»: :يطويسلا لاقو "لما
 ُبحاص لّمنيو .ًداتسألا لاق» :لوقيف ؛هركذي ثيح «ىرخلا هبتك ب ةّيذاتسألا
 ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق بقع ب ًامالك يسرافلا نع نايبلا عمجم
 مث ٠١7[4. :ةدئاملا] مكنم لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب
 اذه 2 اسراف هب كيهانو .يسرافلا يلع يبأ مالك نم ٌةوخأم ةملك هذهو» : لوقي
 تاضور ٌبحاص بّشعيو . .«نايبلا حضاوب ملعلا اذه نونکم نع ربخي ًاباقن ءناديملا
 ٍعلّطمو ريبك خيش نم لجرلا ةبترم ىلع ءانث هب كيهانو» :لوقيذ ءاذه ىلع تاتجلا

 .74و ۷۳ ؛يسرافلا يلع وبأ :رظناو 2717/7 ؛صئاصخلا )01(

 .۲۷۷/۱ ؛صئاصتلا (۲)

AIT /Y ؛ءابدألا مجعم (۳) 

 . ۸۱۳/۲ ؛ءابدلا مجعم 02

 41١/5. ؛ءايدألا مجعم ءالالا ١ ؛ ةاوّرلا هابنإ )0(

 .۸۸/۳ ؛بهذلا تارذش (7)

 . ٤41/١ ؛ةاعولا ةيغب (۷)

  (A)تارملا تائم عماوهلا عمه يف همسا رركتي .
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 فيعاضت نم ةريثك عضاوم هيلع ميظعتلا نم دجوي ام رئاس ىلإ ًافاضم ؛ریبخ

 :لوقي «نيمّلعملاو ملعلاب رختفا اذإ ةلودلا دضع ناكو ء'«ريسفتلاو بدألا تافتصم

 ٌركذي نأ نم رهشأ وهف :ةلمجلابو» :ناكّلخ نبا لاقو .'!«يلع وبأ وحلا ب يمّلعم»
 r} سا ر

 «ددعيو هّلضف

 يذلا يديحوتلا نايح يبأ نم ناك ام ذل دحأ ناسل ىلع هنأشل ضغ دري ملو

 ىلع لدي ؛صنب ءاجف .هداتسأ ناكو ؛هيلع ارسلا ديعس يبأ ّقوفت رهظي نأ لواح

 عمجأ» - هرظن ارسلا ديعس وبأ ناك اذإف ,سكعلا ال هتفرعم قمعو هتلزنم ولع

 دشأو باتكلاب درفت دشأ» : يلع وبأ ناك دقف ««....برعلا بهاذمل مظنأو ملعلا لمشل

 أ يلع وبا فرع ولو أ «نييفوكلا ملع وه امع هادع ام لك نم دعبأو هيلع ًابابكإ

 )ی هلالجإو هيوبيسل هبح 2 ًاطرفم ناك دقف «هربق 2 أيرط ىشتن تند ال هتمهت هذه

 :ةيركفلا هتديقع -

 ىلع مني ام هسقن يسرافلا يلع يبأ مالك نم انيديأ نيب اميف ٌدجت داكت ال

 ب نآرقلا صوصن نم ريثكلا هلوانت 4ے وهو . بهذم وأ ةلحنب ةديقعلا كب هزيمت

 نم رثأ ام ضرع دعب ةماَنلا هتيانع هجوي .داقتعألا لئاسمب بثك نع ةلصّتملا ةجحلا

 مث ؛هوجولا كلت نم هجو ّلك ىلع ةيوحنلا هئارآ قيبطت وحن ةرتاوتملا تاءارقلا هوجو
 .رخآ ىلع بهذمل ةرصانم نود كلذ ىلع ةبّترتملا ةفلتخملا ريسفتلا بهاذم حاضيإ
 جرت كلذ ب َناكأ ٌءاوس يوحنلا هيجوّتلا نم هل عصي ام رادقمب لإ هل ريحت الو

 هبهذم وه «ةجحلا» ج هطتخا يذلا جهنملا اذه ناك امبرو .مهريغ مأ ةلزتعملا بهذمل

 . ۷٦/۳ ؛يراسناوخلل تانجلا تاضور (0)

 . ٠١١۲ ؛يطفقلل ءامكحلا رابخأب ءاملعلا رابخإ (۲)

 ۸١. /7 ؛نايعألا تايفو (۳)

 . ٠١۹/١ ؛ةسناؤملاو عاتمالا (4)

 لوقي ثيح ةلوّدلا دضعب هتقالعل لب هفراعمل ال يسرافلا يلع يبأ دقنل يزوجلا نبا ضّرعتي (4)

 بغي وحلا نف «معطم يف ًارظان وأ ىوقتلاب ًالغاشتم مهنم ىرت نأ لق» : ةاحنلا مذ يف

 لظ يف يسرافلا يلع وبأ ناك امك مارحلا مهلاومأ نم ٌةاحّنلا لكأيف «نيطالّسلا ىلع ُهبلط

 .دّرلا نع ينغ مالك اذهو ؛ 174 - ۱۳۸ ؛ سيلبإ سيبلت . ؛هريغو ةلوَّدلا دضع



 ةباتكلاب هلاب الو هّلقع لفشي ال ناك ِهّنأ يأ .هتافّنصم رئاس # هسفنل هاضترا يذلا

 هب راصو .هرصع ذاذفأ ىلع هيف قبّسلا بصق زرحأو هب درفت يذلا هّنف ريغ 4

 .ةييرعلا ملع وهو ءاهتاذب ةمئاق ةسردم سأر

 لاقو .'لازتعالاب ًامهّم ناك» :يدادغبلا بيطخلا نم ًءادتبا نيخّرؤملا ٌةرابعو
 ,ردصتخملا 2 ءادفلا وبأ كلذ ىلع صنو ء ًايلزتعم ناك ليقو» :ريثألا نبا

 ءالؤه سأر ىلعو .ةديقعلا يلزتعم يلع ابأ نأ ىلإ اولام نوثدحملا نوسرادلاو
 يلع يبأ تامّلؤم نم اهعزتنا .ٌةريثك لئالد قاس يذلا يبلش حاتفلا دبع روتكدلا
 “فیض يقوش روتكدلاو نيمأ دمحأ ذاتسألا بهذ اذه ىلإو (هلازتعا دكت
 .زتم مدآك نوقرشتسملاو ."!يناففألا ديعس ذاتسألاو

 يدق ىلاعت هللا ناب نولوقي مه :ةلزتعملا ب يناتسرهشلا لاوقأ نمو

 :هتاحبس ميدقلا ة ةفص ب انلوق اًمأود : يلع وبأ لوقي . «هتاذل ٍفصو ٌصخأ .ميدقلاو

 ىلع صيرح يلع وبأو ."!ءنمؤملا» ةملك ٌرسفي نخأو .«[71 : :رشحلا] نميهملا نمؤملا
 ب امّيس الو :ًاحضاو ًاراركت هبتك 2 كلذ ٌرَّركتيو :مدقلاب لجو زع هللا نع ريبمُتلا

 وه :اولاقف ًالصأ ةميدقلا تافّصلا اوفنو» :ةلزتعملا نع يناتسرهشلا لاقو .«ةجحلا»

 ولو ٌةميدق تافص يه ةايحو ٍةردقو ملعب ال هتاذب يح هتاذب ٌرداق هتاذب ملاع

 ناکو . «ةيمولألا ذب هتكراشل فصولا ٌصخاوه يذلا مدقلا ب تافّصلا هتكراش

 وبأ ٌلوقيو .«كرش هللا مدق بناج ىلإ نآرقلا مدقب داقتعالا ّنِإ» :نولوقي ٌةلزتعملا

 ۸١١ /۲ ؛ءابدألا مجعم رظناو 277/0 /۷ ؛دادغب خيرات )00(

 . ٠١١/۷ ؛خيراتلا يف لماكلا (؟)

 ) )۳؛رصتخملا 1١75/7.

 )٤( ؛ يسرافلا يلعوبأ 17 41.

 )٥( ؛مالسالارهظ ٩۱/۲ .

 . ٠١١ ؛ةيوحنلا سرادملا (1)

 . ٠١١ ؛وحنلا لوصأ يف (۷)

 ۸ ؛ يسرافلا يلع وبأ :رظناو ء۹٤ ؛ لحتلاو للملا (۸)

 .۷۸ ؛يسرافلا يلعوبأ (9)



 لوقيو . أ"!«هسفنب ملاعلا ىلع ٌروجي ال ىنعملا اذهود : ةياردلا رسي نأ دعب يلع

 يفنو رارقلا راد © راصبألاب ىلاعت هللا ةيؤر يفن ىلع اوقمّتاو» : :يناتسرهشلا

 ًاريغتو ًالاوزو الاقتناو ًازيحتو امسجو روصو ًاناكمو ٌةهج : :هجو لك نم هنع هيبشتلا

 ىلع اوقفتاو» :يناتسرهشلا لوقيو ./ "!ءاهيف ةهباشتملا تايآلا ليوأت اوبجوأو .ًاركأتو

 ے2 ًاباقعو اباوث هلعفي ام ىلع قحتسیو ءاهّرشو اهريخ : :هلاعفأل قلاخ ٌرداق ديعلا نأ

 ٌرفك وص ,لعفو ملظو رش هيلإ فاضي نأ نع زنم ىلاعت برلاو ,ةرخآلا رادلا

 ٌةلزتعملاو «ًالداع ناكف .لدعلا قلخ امك ًام اظ ناك ّملَّظلا قلخ ول هنأل ؛ٌةيصعمو

 ."!لدعلا ّلهأ مهتاب مهسفنأ ّنوفصي

 نبا لاق 4۷ : :ديدحلا] اهوعدتبا ًةينابهرو# :ىلاعت هلوق ےب يلع وبأ لاقو

 لبق ام ىلع فطع ةينابهر نأ كلذ ىلع ةيآلا يلع وبأ لمحي ملو»: ماشه

 نأل :لاقف ؛هلازتعال ؛ ؛ةينابهر بهو : يأ ؛فاضم ريدقت نم دب الو ؛ٌةفص : اهوعدتباو

 2 أاضيأ يلزتعم وهو يرشخمرلا هعبت دقو .لجو رع هللا هقلخي ر وع یی ام

 ةقرعم ىلإ نوعديو :ناسنإلا ةردقو ةدارإلا 3 ةيرح نوررقي ةلزتعملا ناك اذإو .' )كلذ

 ىلع لالدتسالاو ريكفتلاو رْظَّتلا ىلإ نوعدي كلذب مهو .لقعلاب حبلا نّسحلا

 . يلع يبأ دنع كلذ ىدص دجت َكَّنِإف ؛لقعلا لامعإب حبملاو نسحلا

 يلع يبأ نيب ةقيمعلا ةقالعلا ًاثيدحو ًاميدق نيثحابلا نم دع طبر دقو

 .“نييلزتعم نينثالا نوك ةلأسمب ينج نبا هذيملتو

 رّدعملا نب روصنم حتفلا يبأ نع ءابدألا مجعم بحاص لقن دقل < ًاريخأو

 نب يلعو يسرافلا يلع ابأو 2 اريسلا ديعس ابأ دع ناك هنأ مكتمل يناهفصألا

 اد نييوحتلا نييلزتعملا نم يناّمرلا ىسيع

 )١( ؛ةجحلا ١/ 2078؛يسرافلا يلع وبأ :رظناو ۷۹.

 .س.م ؛لحنلاو للملا (۲)

 .۷۹ ؛يسرافلا يلع وبأ (۳)

 ۸٠ ؛ يسرافلا يلع وبأو ٠1١/٤ ؛فاشكلا رظناو ؛01ا/ /۲ ؛بيبللا ينغم 2(

 . 418 /۲ ؛يناتسبلل فراعملا ةرئاد ء١٠۱۹ /7 ؛نازيملا ناسل ٠٠/١ ؛رهزملا (6)

 .514/1 ؛ءابدألا مجعم ()
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 ذب لازتمالا ٌءيدابم تداس دقو ماع هجوب ٌةقالع لازتعالاو ِعّيْشَّتلا نيب

 ,ةلزتعملا راثآ نم اوديفتسي نأ مهنم ديحوتلا ءاملعو ءاهقف ٌعاطتساو ؛ةعيشلا فئاوط

 :ةلزتمملاك مهسفنأ نوُمسيو « «مهب ةّصاخلا مهبهاذمو مهدئاقع مهفل اهومدختسيو

 .ةلزتعم لا دقتعم امهو.ديحوتلاو لدعلا رشنل يتأيس امَّنِإ رظتنملا ُمامإلاو .لدعلا ّلهأ

 قفاوتي امّيرو ؛ةلزتعملا ت ايرظنو دئاقع ىلع ةّينيدلا اهدعاوق ةعيشلا تماقأ دقو

 .ةلزتعملا اهب لقي ملو .ةعيشلا اهب لاق يتلا ,مامإلا ت ةمصع ± َّألإ نابهذملا

 لعلو ٠ .عيشتلا ٍنطاوم نم نطوم يهو ء«اسف» ةدلب ب يسرافلا ىلع وبأ دلو

 ناك يلع وبأ هشياع يذلا طسولا نأ امك «هئابآ نع بمهذملا اذه ثرو يلع ابأ

 سأر ىلعو :ًةعيش ةنيتم تالص هب مهطبرت نيذلا هتذمالت بلغأ ناك دقف .ًايعيش

 ٌةلصاوم يلع يبأ نيبو هنيب ناكو .دابع نب ٌبحاصلاو «يهيوبلا ةلودلا دضع ءالؤه

 روتكدلا لدتسيو فلا ام رخآ وهو ةجحلا» باتك همسرب فّنأو ('ةلسارمو

 ةخسن هنم دجوي ناك يذلا يلع يبأل «تايزاريشلا» باتكب ةعيشلا مامتهاب يبلشلا

 نبا . هعّيشت ىلع فجّنلاب يلع ريمألا بتك ةنازخ ي ٌةعدوم هسفن يلع يبأ ٌطخب

 ءاهحرشو .فيرشلا دئاصقب ٍمتهاو «ىضترملاو يضرلا :نيفيرشلل قيدص ينج

 .دحاو ٌركف مهعمجي نيذلا نيّباحتملا نيب نوکت ام لضفأ ىلع امهبا هتقالع تناكو

 .ةرارحو قدصب داّبع نب بحاّصلاو ينج نباو يلع ابأ ىثر َفيرُتشلا 3 مولعملاو

 ابطابط نب يحي ذخأ هنعو «بهذملا يعيش يلع يبأ ُديملت يعّبرلا ىسيع نب يلعو

 ."ارعشلا رایع» :باتك يولعلا

 2 هدروأ دق ام اهنمو .(' هتيعيش ىلع لدت صوصن يلع يبأ بتك 4 تدروو

.A\T/Y +Ù. ۾ قد 

 . قاقدلا فسوي دمحأ ذاتسألا ققحلا ةمدقم ء٤٠ ١/ ؛ةجحلا (؟)

 يلع يبأ : هتسارد يف يبلشلا حاتفلا دبع روتكدلا اهيلإ لّصوت يتلا ءارآلا هذه اندروأ ()

 «ةجحلا باتك ةمدقم يف قاًقدلا فسوي دمحأ ذاتسألا اهدروأ دقو ءاهب انذخأو «يسرافلا

 اذكه يتأت ال دئاقعلا لئاسم يف ساَّنلا تافّرصت نأ كلذو « ةيهاو بابسأب ًاعيمج اهدرو

 .دعب امو 75/١ «ةجحلا ةمدقم رظنا . ةياغ نود ًاوفع

 .41و/6و 84 ؛يسرافلا يلعوبأ (4)

- ۰ 



 ."رّيثك لوقو يلع انديس منش ربخ  ('',ةّيرصبلا لئاسملا»

 يدع : هل لاق ر مالّسلا هيلع يلع نأ ىوريو» يف لاق اصن ةجحلا ج دروأو

مالّسلا هيلع» ةرابعو .' ”!«[ربخلا] ؟ىسني ال يذلاام : متاح نب
 ةعيشلا هب عبتُي امم «

 .يلع اندیس ركذ

 ىلإ ةعيرذلا) #2 كرذب اغأو (“ (تانجلا تاضور) 2 يراسناوخلا هّدع دقو

 نايعأ) 4 نيمألا نسحم ةمآلعلا هدعو ءةعيشلا ءاملع نم ('!(ةعيشلا فيئاصت

 نسم مهورّسفمو ةعيشلا ءاملع رثكيو . ةيمامإلا ةعيشلا ءاملع نم (!(ةعيشلا

 يلع وبأ ءالؤه سأر ىلعو ,ةيوغألاو ةيوحّتلا هئارآو يلع يب لاوقأب داهشتسالا

 .(نآرقلا مولعل نايبلا عمجم) هباتك كل يسربّملا نسحلا نب لضفلا

 مهلاّمع نم ًاريثكو مهباّتك اوْدْخَّتاو :ةعيش نييهيوبلا رئاسك ةلودلا دضع ناك دقلو

ضع نم هيرق نم غلبو ,ءالؤه ةمدقم ےب يلع وبأ ناكو :ةعيشلا نم
 مل ًافلبم ةلوّدلا د

 دعبو يركقلا هررحتو يلع يبأ قالخأ 4 ٌلجرو .عبارلا نرقلا ءاملع نم دحأ هيلإ لصي

لل ٌةعئاصم عيشلاب رهاظتي نأ نع ينغ هجرحت ةّدشو هقدصو هرظن
 امل اهالخ نيّيهيوب

 هتعبط 4 بارعإلا ةعانص رس وققحمو صئاصخلا ةمدقم ذب راجتلا خيشلا هركذ

 معن نم هيف اناك ام عم نييعيش . ينج نباو يلع ابأ يأ . انوكي ملو» : “الاق ثيح :ىلوألا

 لضاف ذاتسألا بهذ ًاضيأ اذه ىلإو «مهاعناص الإ :نوُيعيش مهو ,نييهيوبلا

 يلع ابأ ناب ةعئاصملا اذه ًادّيؤم '””ةجحلا ةمدقم 2 قاقدلا ذاتسألاو "يئارماًسلا

 )١( ؛تتايرصبلا لئاسملا ٤١٥/١ .

 (08) ةديصقلا نم ٠١ تيبلا ۳۳١ ؛ةَرع ريثك ناويد رظنا (۲)

 ۲٣۱۲/۲. ؛ةجحلا (۳)

 )٤( ؛تانحجلا تاضور ۳/۷٦ .

 )٥( ؛ةعيشلا فيناصت ىلإ ةعيرذلا ٠٠٠/١ .

 . ١١/۲١ ؛ةعيشلا نايعأ (1)

 ةمدقملا نم ۳۷/١ ؛ صئاصخلا (۷)

 ."غ/١ (م)

 . 827-00 ؛يوحنلا ينج نيا (9)

 )٠١( ؛ةجحلا ١/ *1.
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 ٌرمأو «تيبلا كلذ بحي ناك ةلودلا دضع نأ ؛ ؛حاضيإلا باتك  مامت يبأل تيبب دهشتسا

 كلذ لثم نع ليلجلا ملاعلا اذه دعبأ امف دئاقعلا ةلأسم ب نوكي نأ مآ :معنف اذه لثم

 يتلا ةقثلا قمعو ةبحصلا لوط لعلو ,ةعناصملا هذه ىلع لدي ام يركفلا هثارت يب سيلف

 لوقلا اتقلسأ دقو هذه ةعئاصملا ةلأسم عفدت ةلودلا دضع لظ 2 ىلع وبأ اهب رمتسا

 ريمأ نوك اهنيب نم ىش بابسأب ًاعوفدم لصوملا ىلإ اهلبق نمو .بلح ىلإ بهذ ِهّنإ

 ًاعناصم ناك ولو «بلحو لصوملا 2. ةينادمحلا ةرسألا دارفأ ناش هنأش . ًايعيش ناک بلح

 هكولس عم ماجسنا ةوعدلا كلتل هضفر 4و .قارعلا ىلإ هعم بهذو .كلملا ةوعد ىل

 هبتك مهأ نم وهو «ةجحلا» باتك ىدهأ دقو ءاهساسأ نم ةعئاصملا ةلأسمل ضخرو

 نع هلغشي ال ًايزع شاع دقو «يلع وبأ عناصُي اذامل مث «ةلودلا دضعل ال دابع نب بحاصلل

 ًاريخ ًاميرك ناك دقو .عمطم كلذ ريغ  هعمطي الو ؛لغاش ةييرعلا ةمدخو ملعلا

 نأ ىلإ ريشن نأ ديفملا نم لعلو ؟ةفرعملا يبلاطو ءاملعلا ىلع قفنيل هلام ثلثب ىصوأ

 اهب اوّلدتسيل ''!يرابنألا نبا نع ًالقن بارعإلا ةعانص رس وققحم اهدروأ يتلا ةّصقلا

مهيلع ٌةدهاش ٌدرتو ءاهيفنت ال هعيشت ةلأسم دكؤت امّنِإ هعيشت مدع ىلع
 ناكو ؛مهل ال 

 رجلا لاجر هيف لاق نم ةعناصملاب مهب فيكو ." !اهعفد 4 أ أّقحم يبلش روتكدلا

 نأ بحن ؛ةلأسملا هذه لوح مالكلا هب متخن ام رخآو "!,هسفن ب قودص» هلآ ليدعتلاو

ع وبأ اعد يذلا ينزاملا ٍنامثع ابأ 2 ىلإ ريشن
 هباتک ةءارقل ينج نبأ هذميلت يسرافلا يل

 .0[يلزتعم یش ناگ هحرشو فيرصتلا 4

 :يهقفلا هبهذم -

 انفاسأو :ةفينح يبأ بهذم ىلإ ٌليمي ناك هنأ بلاغلاف يهقفلا هبهذم امأو

 ركذو ءةفينح يبأ بهذم ىلع زاريش ب هّقفت هنأل يزاريّشلاب بْنَ هّنِإ لوقلا

 ركذو .ًايلزتعم يلع وبأ ناكو ,ريثك سراف دالب ب ةفينح يبأ باحصأ نأ :"ىسدقملا

 )١( ؛ةعانصلا رس ةمدقم رظناو 2757 ؛يرابنألا نبال ءابلألا ةهزن ٤١/١

 ؛يسرافلا يلعوبأ (؟) 47.

 . ٠۹١ /۲ ؛تازيملا ناسل ۰٤۸۰ ؛لادتعالا نازيم (۳)

 . ۳١۸/۳ ؛ فصنملا رظناو ۱١١/۱١ ؛نيمألا نسحمل ةعيشلا نايعأ (4)

 .7//518 ؛فصنملا رظناو ء70 /۲ ؛رجح نبال نازيملا ناسل 660

 . 474 ؛میساقتلا نسحأ (7)
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 هباحصأو ة ةفينح وبأو .ءةدزتعم ةّيفنحلا كب بلاغلا أ مجسما ثيغلا ب ىدفتصلا

 هنأ ىتح هل بّصعتلا ديدش .هب ًاعلوم يلع وبأ ناكو .(”) سايقلا ةسردم نولثمي

لأسم َنيسمخ ذب ءيطخُي نأ ىضري
 ةلأسم 4 ئطخي نأ نأ الو ,ةياورلا هباب امم ٌة

ىلع ءانثلا ريثك ناكو :ةيسايق مدحاو
 دهشتساو :ةفيثح يبأ بحاص فسوي يبأ 

ن الإ اهنم قبي مل هبتك تقرتحا انو .( ”7«لاوقأب
 نب دمحم نع قالّطلا باتك ص

همجعم ب توقاي ىور ثيح نسحلا
ينج نبا نأ بلطلا ةيفب # ميدعلا نباو 

 :لاق 

يدمب قيرح عقو هنأ يلع وبأ ينثّدحو»
صبلا ملع عيمج هل بهذف .مالسلا ةن

 ؛نيير

لع هتأرقو ,يّطخب هلک كلذ تبتك دق تنكو :لاق
 ةودنصلا نم دجأ ملف ءانباحصأ ى

نب دمحم نع قالطلا باتك الإ ةثبلا ًائيش قرتحا يذلا
 .«نسحلا 

2 2 

 :يوحنلا هيهذم -

لا هدعو * !ابهذملا يرصب يسرافلا يلع وبأ أ ناك
 ةرشاعلا ةقبطلا ج 9 يديبز

 دب نايح وبأو !هيدَّنلا نبا لمف كلذكو ءجاَرّسسلا نبا باحصأ عم ة ةرصبلا ةاحن نم

 نع نييرصبلا دعب هدع يذلا (“ !ةسناؤملاو عاتمالا
 © يطويسلا لاقو :نييفوكلا ملع

ب نوُيرصبلا فلتخاو» :عماوهلا عمه
ولا ةزمه دصقي - , اهعضو ةيفيك 

 ر لص

سلا ءاقتلال ترسكو ٌةنكاس ٌتبلتجا : :هريغو ىسرافلا
 يلع وبأ ربخأ دقو, نينكاّ

لالد هيفو .مالنملا ةنيدمب قيرحب ينج نبا هذيملت
 :لاق ثيح ,هتيرصب ىلع ٌةحضاو ٌة

يرصبلا ملع عيمج هب بهذق»
و ءيطخب هلک كلذ ُثبتك دق نکو . «ني

 ىلع هتأرق

 سسس

 . ۱۰۳ ي بلش .د 000

 .نا.م (0)
  (r)؛ةجحلا رظنا ١/ ٠٦و ٤٥ء ؛ صئاصخلاو ۳/۱.

 خللا عمجم ةلجم رظناو ۲۲۷ /0 ؛ميدعلا نبال بلطلا ةيغيو ۸٠۹/۲ ؛ءابدألا مجعم 6

 . ۹٤۷ص 04 دلجلا ؛قشمدب ةيبرعلا

 .۸۱۹ /۲ ؛ت توقايل ءابدألا مجعم (5)

 15١ نيرفألاو نيود تاب 030

 4؟تسرهفلا (۷)

  (A)اولا ا ۱/۱.

 ٠۲١١/۲ ؛عماوهلا عمه 0
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 نييرصبلا خويش ىلع هأرق دق ناكو ءنييرصبلا ملع غسنتسا دقق .'انباحصأ
 لاق دقف .هرمأ 4 نيرصاعملا نيثحابلا ء ارآ تعّونتو .هباحصأ مهّنِإ :مهنع لاق نيذلا
 ىلإ ةيوحنلا هتعزن  ليمي يلع ابأ نإ»: إ٠ :صئاصخلا ةمدقم ب راجل عيشلا
 ةسردملا كب ينج نبا هذيملت عم هلعج ىلإ نورخآ بهذ امنيب ' ”ةّيرصبلا
 ةيوحن ةسردم سسۇم هذيملتو هَّنإ :نيمأ دمحأ ٌداتسألا هنع لاقو ./!ةيدادغبلا
 ًاباوبأ ينج نبا ةذيملتو وه ساّنلل حتف ٠ ًاساّيق ًاركتيم ارح ناك» : :لاق ثيح .ةّلقتسم
 نسم ٌريثك هتيرصب ىلإ بهذو . ('!ءاهيلإ ْقَبَسُي مل فيرصّتلاو وحنلا 2 ٌةديدج
 507 ةلأسملا عبشأو .يبلشلا حاَّتفلا دبع روتكدلا مهنم ؛نيثدحملا نيسرادلا
 روتكدلاو ."ءوحُّتلا خيرات نمدو ('!ءوحنلا لوصأ م :هيباتك 2 يناغفألا ديعسو
 بهذملا نأش نم عفرو» :هنع لاقو «يوحتلا ينج نبا» 4ب يئارماسلا لضاف
 دوجو ىفن يذلا «مهبهاذمو نييفرصلا جهانم» 4ب يوادنه نسح روتكدلاو .«يرصبلا
 .«يبرعلا بدألا خيرات» 4 ناملكورب لراك : :نيقرشتسملا نمو .(لًالصأ ةيدادغب ةسردم
 ةّنرح نم ناك هّنكلو ءبهذلملا يرصب يلع ابأ نأ ةتباثلا ةقيقحلاو .ريثك مهريغو
 ےب هنأش زّيمتم توص اذ نوكي نأل هلّهأ ناكمب ةبرجتلا ىنغو ة ةرطّتلا قمعو ريكفتلا
 سايقفو ٠ أنك انباحصأ سايق امهبتك طب درتي ام ًاریثکو :ينج نبا هذيملت نأش كلذ

 مهيدل تدرو امثيح نييدادغبلاب دوصقملا نأ فورعملاو « اذك نييفوكلا وأ نييدادغبلا

 .نويفوكلا مه امّنِإ

 ۸۱۹ /۲ ؛ءابدألا مجعم )0(

 ةمدقملا نم ٤٤/١ ؛صئاصخلا )٠(

 ةجيدخ .د ؛يوحنلا نايحوبأ .100 ؛فيض يقوش.د ؛ةيوحنلا سرادملا ()

 نيسح دومحم :د ؛يبرعلا وحنلا خيرات يف ةيدادغبلا ةسردملا ۲١١-۲٠۷ ؛ يثيدح

 . باتكلا اذه نم دعب امو ۱۲۲ ص رظناو ء71/4 ؛دومحم

 . ٤۳/١ ؛نيمأ دمحأ ؛مالسالا رهظ ()

 1١8-٠١8 ؛يبلش حاتفلا دبع .د ؛ يسرافلا يلع وبأ ()

 .دعب امو ٠١ ؛ يناغفألا ديعس ؛وحنلا لوصأ يف (7)

 .دعب امو ۷١ ؛ يناغفألا ديعس ؛وحنلا خيرات نم (۷)

 . ٣٣ ؛ يئارماسلا لضاف :د ؛ يوحنلا ينج نبا (4)

 .دعب امو ۳۹۹ ؛يوادنه نسح :د ؛ مهبهاذمو نييفرصلا جهانم )4(
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 فيك ىرتل :يسرافلا يلع يبأ دنع سايقلاو عامسلا ةلاسمل ضرعتتسو

 :عامسلاو يلع وبأ -

 ىلع هّمّدقُيو وحّنلا ب اّيساسأ ًاردصم ٌعامّسلا ٌربتعي يسرافلا يلع وبأ ناك
 لطبُي َعامّسلا نال ءلّوألاب ذخأ سايقلاو ٌعامسلا ضراعت اذإو ءهب َرهش يذلا سايقلا

 ضرفلا» :يلع وبأ لاق كلذلو ٠ ,عامسلا : ةمدخل عوضوم سايقلاف ؛هيغليو ؛ .سايقلا

 نم سيل نم قحليل وه امّنِإ نيناوقلا هذه نم هّتبثنو «نيواودلا هذه نم هثودن اميف
 يشب ٌعامسلا درو اذإف ,حيصف وه نمو حيصفب سيل نم يوتسيو ٠ ؛اهلهأب ةفّللا لهأ
 نيثحابلا ضعب ىأر دقو < "عاملا ىلإ سايقلا نع لدعو ؛بولطم ضرغ ّقبي مل

 ,سايقلا ةسردم يه يتلا ةيرصبلا ةسردملا نم يلع يبآ جارخإل ٌةعيرذ اذه

 عامسلاو سايقلا يحلطصم لوح (" يناغفألا ديعس ذاتسألا قمعب هسرد اميف قحلاو

 اونع نيّيرصبلا نكلو ,عامسلاب نونيدي اوناكو ؛نوسيقي اوناك نيدلبلا ءاملع َّنأ كلذو
 اونسحأو «هدعاوق اوررحو ءَموُمَّظنَف ءسايقلاب اونع املثم «هوطبضو «هوررحو عامسلاب
 ,ًادرّطم نكي مل ام ىلع اوساقو ,شوشم لكشب نويفوكلا هب ذخأ نيح ىلع هقيبطت

 عامسلاب اذخأ دقو -ينج نبا ٌةذيملت مث نمو يسرافلا يلع وبأ نكي مل يلاتلايو

 اجرخأ مث .امهفالسأ جهنمب امزتلا نيّيرصب الإ -هيذ ضراعت الو ًادرّطم نوكي امدنع

 .ةدرفتم ,ةردقمو زيمتم سح نم اقزر امب ةّيرطّتلا اروطو ءامهبولسأب كلذ

 نم وهذ :عامسملا ةلأسم  نييرصبلا هفالسأ ٍقيرط ىلع يلع وبأ راس دقو
 ُفُفوتي ىرخأ ةهج نم وهو ,عامّسسلا ىلع همّدقُيو ءادرّطم ناك اذإ هيلع ٌسيقي ةهج
 وشفلا اج وهف عاملا كك اًمأف» :لاق دقف ,سايقلا هدضاعي مل اذإ هيف قالطإلا نع
 عمسلا ءيجي ىّتح َعامّسلا سايقلا ٍدضاعي مل ولو .هركذ نع ىنغتسي ثيحب ةرثكلاو

 الأ ,عامسلا هب ىتأ ام ىلإ ٌريصملاو سايقلا حارّطا بجول سايقلا نع جراخ ءيشب

 مهتفل نع جورخلا ىلإ يدوي هعم عامّسلا ة ةاعارم ريغ نم سايقلاب َقلُمَّتلا 3 ىرت
 عامسسلا هيف عارت ملو «( (ذوحتسا) وحن تللعأ ولف «مهمالک طب ًاطخ وه امب قتلا
 ًاسايق لاثملا اذه لعأ كلذكف ,(ًدافتسا)و (داعتسا) وحن العم ًءاج هلک هباب نإ :تلقو

 )١( ؛فصنملا ۲۷۹/۱.

 ؛يناغفألا ديعس ؛وحنلا خيرات نم (؟)  7١,اهدعب امو
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 .اهتم سيل ام اهيف ًالخدمو ,مهتغل ريغب ًاقطان تنكل ,عئاشلا ريثكلا اذه ىلع

 نأ اًمأف ٌعامسلا ءيشلا ذب مدع اذإ هيلإ أجلي امنا .عامسلل ُكرتي ًادبأ ٍسايقلاف
 هزاجأ ام در اذهلو .' نيب باوصلا نع ٌلودعو شحاف ًاطخف سايقلل عامّسلا كرتُي
 . "عاملا هب ٌءيجي مل هال (عدي)و (رذي) نم يضاملاك سايقلا

 ةينآرقلا تاءارقلاو :ميركلا نآرقلا وه عامسلا رداصم نم ردصم وأو

 يلع وبأ ناك دقف كلذ عمو. .(ص)لوسرلا ىلإ اهتبسن ے ىقرت ٌةَداَشلاو ةرتاوتملا

 .رمألا اذه 2 نييرصبلا هفالسأب ًايدتقم

 ك2 سيقألاو ةفّللا 4 ىشفألا ىلع نآرقلا فورح نم لمعت ال ةءارقلا ةمّئأو

 اهدري مل مهنع ثبت اذإ ةياورلاو ؛لقّتلا ذب حصألاو رثألا ذي تبثألا ىلع لب .ةيبرعلا
32 26 

 ."ييلإ ريصملاو اهب لوبقلا مناي .ةعبتم ةنس ةءارقلا ألا ,ةنلوُشُم الو ةيبرع سايق

 :لاق سنأ نب كلام ّنأو « دمباشلا نم َنيعبس ىلع تأرق» : :لاق ًاعفان َّنأ عمو

 هتاءرق ج ةنيدلا لهأ ءيرقم ًاعفان دربملا طّلغ دقف ةت ادت ةنس عفان ةءارق»

 فورح نآرقلا ےب هلو .ةّيبرعلاب هل ملعال» هنأ ى ءارو ءزمهلاب «[١٠:فارعألا]شئاعم#

 ةزمح ب ةبيتق نبا نعطو "ن آرقلا يناعم 2ب جاجزلا لعف كلذكو «'' !اهيلع ّفقو دق

 يردي نكي مل» :هَّنِإ ءزمهلاب «شك اعم عفان ةءارق جب ينزاملا لاقو "هتاءارقو هملعو

 0 اذه نمأ اوحن انتحل اهؤرتي ٌفرحأ هلو :.ةيبرعلا ام

 لاق دقف :ةعبسلا تاءارقلل راصتنالل ةّجُحلا باتك عضو دق يلع ابأ نأ عمو
 .طلغلا هجو ىلع «هزاجمف :زمهف :لعأ نمو» :هذه -ةعيسلا دحأو هو عفان ةءارق ثيل

 ۲۲٠ ؛تايبلحلا لئاسملا (1)

 ن.م ()

 . ٠١/١ ؛رشعلا تاءارقلا يف رشنلا (۳)

 511 تاءارقلا يف ةعبسلا )٤(

 .ن.م (0)

  )0؛؟بضتقملا ١/٠۲۳

 707-708 /۲ ؛هبارعإو نآرقلا يناعم (۷)

 68-51 ؛نآرقلا لكشم ليوأت (۸)

 7١1/١. فصلا (4)
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 "عفان ةءارق درو «' !ةليعف اهمّموتف ةنيفس نزو ىلع ةشيعم نُ وهو

 ا دعب زمهلاب ىلولداع : ءاَرّقلا ضعب لوق امو : :لاقو #[٠٠:مجنلا] ىلولداع#

 نيعلا تناك اذإو ...نيع واولا هذه ّنأل :ةّييرعلا سايق 4 نسحلاب سيلف اهيف مغدملا

 )02 اريثكلاب سيل ٍءيش ىلع الإ اهنوكسل اهرمه زجي مل اواو

°41 :ةيوتلا]ةمئأ» رماع نباو يئاسكلاو ة ةزمحو مصاع ةءارق درو
 (”!نيتزمهب 

 داّصلا لادبإ مدع بيس للي ذخأو .ةصلاخلا ياّزلاب طارزلا 3 ةزمح ةءارق درو

 بست دقق ٠ :هخيش نم أحماست ٌرثكأ ينج نبا ناكو .

ي هنأ ىلع 110#: .فارعألا] سيب باذعب جب (لميق) نرو ىلع (سشیب) ةءارق
 يغبن

 نبا اهل سمتلا امنيب (شمعألاو صاع نع ءاور نعم مهولا ىلع سئيب لمحي نأ

 ٍرجت مل اذإ تاءارقلا ضعب دري يلع وبأ ناك اذكهو . )2 اهتاور ُطّلغَي و .ًاهجو ينج

 ىّتحإ] يوُبنلا ثيدحلاب ا دقف ءيوبّتلا ثيدحلاب يلع وبأ دهشتساو

 2 زمهلاب دهشتساو “واو نع ةبلقنم (رئام) ك ةزمهلا َّنأ ركذو . [ليّللا روهت

إ هب مكتأردأ لرو ةءارق ےہ [تاهبشلاب دودحلا اوؤردا] ثيدحلاب مكاردأ
 4[ ا:سنوي

 ("!ءاتلاو زمهلاب

زاجحلا ٌةفل يلع يبأ دنع برعلا تاغل حصفأو
 , ةليلقلا ةغلاب ٌدخأي ال وهو ء

 ,مهتيو .ةياورلا فيعض ىلع ٌةحيحص ةتياور تناك ام ٌلبضفيو «سايقلا فلاخُت يتلا

 نال ؛لئاو نب ركب نم سانأ ةغل د در دقف ءءاحصفلا ريغ نم ةا مهذخأب نييفوكلا

 ` 4/5 محلا )0(

 .دعب امو ۲۳۷ ٦/ ؛ةجحلا )۲(

 . ۲٠۳/۲ ؛فصنمل ا رظناو 2110 ؛ تاءارقلا يف ةعبسلا )۳(

 . ٤/ ٠١١ ؛ةجحلا رظناو ۳٠١ ؛تاءارقلا يف ةعبّسلا (5)

 . ١/ 4۹-٥1 ؛ةجحلاو ء١٠٠-١١٠ ؛تاءارقلا يف ةعبسلا (6)

 .؟١5؟5 /ة؛ةجحلا (0

 5182/١. ؛بستحناو «045 /7 ؛صئاصخلا (۷)

 .؟؟؟/8 ؛ةجحلا (م)

 .503/1 ؛بستحملا رظنا (9)

~۷ 



 يذلا ٌدوذشلا امو .(!ءسايقلاو لامعتسالا نع هذوذشل هب ذخؤي نأ يفبني ال اذه

 ىلإ اهيف نوبهذي :ةّبض ينبل ىرخأ ٌةغل ركني مل هنأ عم اهب نيقطانلا ةّلق ىوس هانع

 يوار ّنأل .هذه ةًّبض ةغل لبق امدنع نييرصبلل هليم ودبیو «لايط ىلع :ليوط عمج
 ,ةرات ةياورلا قيرط نع تاغل عضدي ناكو .يرصبلا طسوألا شفخألا وه دهاشلا

 "اب نيمّلكتملا هلق لامعتسالا 2 ذوذشلاب ٌدوصقملاو ءٌةقث اهيوار ّنأل ىرخأب ذخأيو

 ٌريغ اهَّنأ اهل ًايعّدم ٌةيرعش دهاوش درو )أ ًاحيصف سيل ْنَمع ذخأ هنأب ءارّقلا مهَّناو

 .ةريغ هدنع فّقوت يذلا جاجتحالا رصع دنع فّقوت دقو .( ”ةياورلا ةتباث

 :سايقلاو يلع وبأ 32

 لوألا نا ىرخأ ةهج نم فرصلاو وحلا ملعو , ,ةهج نم ةنألا ملع نيب قرفلا

 “ ءايقلا باحصأ ىلاو :«عِبتي د سايق وحلا امتد: يئاسكلا لاق دقو ««برعلا مالك نم

2 
 رمألا نم عدب ىلع سايقلا ٌبابرأ نكي ملو .ةطشتلا ةفّللا ةايح  لضفلا عجري

 بابر هب اوقبس امب اهقاقتشاو اهفيرصتو اهدرط 4 اوعستا مهسفنأ : ةفّألا ٌباحصأف

 لجتراو ءفرصت < هّتعيبط تمسو .هّتحاصف تيوق اذإ يبارعألا ناق .مهسفنأ سايقلا

 هوبأو جاجعلا نب ةيؤر ساق دقو (”!.يّنج نبا لوقي امك هلبق دحأ هيلإ هقبسي مل ام

 هنآ ىأر ةبيتق نبا نكلو ©" !امهلبق ْنَم هب تأي مل ام ىلع امدقأو ءاهيف افًرصتو ءًةغَللا

 .اوقلطي مل ام قلطيف .مهقاقتشا ىلع سيقي نأ ءارعشلا رخأتك سيل

 ىلإ قاحسإ ىبأ نب هللا دبع نمف ؛نوّلوألا ٌةاحنلا هّطتخا بهذم ٌسايقلاو

 وحنلا يب لوألا ةيبرعلا ُملاع هيوبيس ٌربتعيو .ليلخلا ىلإ ءالعلا نب ورمع نب ىسيع
 هيوبيس دعب ءاملعلا ٌرمتساو «كلذ ىلع ةّندألاب ءىلم «باتكلا»و ؛لوألا سايقلا مَّلع

 )١( ؛يسرافلا يلع يبأل ةلمكتلا ۷

 2741/8 ؛ةجحلاو ء١/10 ؛فصنملا رظنا (۲)

 . ٠١١ ؛ةلمكتلا (9)

 ۲۰١/۳. ؛ةجحلا (6)

 .70/؟و 19/١ ؛صئاصخلا (4)

 . ٥۳ ؛يطويسلل حارتقالا (1)

 .۷۷ ١/ ؛ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا (۷)



 مهأ نمو ءسيياقم نم نوقّتفي امب هيف مهمادقأ خوسرو وحنلا 2 مهتعارب نع نوربعي
 نويرصبلاو نويفوكلا ناكو ؛هيوطفنو دربملاو يديزيلاو شفخألا ةدعسم نب ديعس ءالؤه

 عبي سايق ٌوحنلا امّنإ :ٌلئاقلا وه امنإ . يوك وهو  يئاسكلاو .ًاعم سايقلاب ٍنوذخأي

 ةئالد ر ءارقلل «نآرقلا يناعم» 4 ددرتت يتلاو ««اذه ىلع مالكلا رجأ» ةرابع دورت امو

 نأ نيّيفوكلاو نيّيرصبلا نيب قرفلا نكلو هب لمعلاو سايقلاب ءارقلا ذخأ ىلع

 ًاسأب نوري الف نويفوكلا اًمأو هيلع نوسيقيو ,مئاشلا ريثكلاب َنوذخأي اوناك نيّيرصبلا
 ."!ًالصأ هنولعجيو ؛ةرورضلا ےب الإ زوجي ال يذلا ُداّشلا ىلع سايقلا 2

 مهنع درو اميف ءارعشلا ضعب تاّطخ يتلا سايقلا ةسردم مالعأ مهأ ناكر

 ةسردم ةسردملا هذه رصاعت نأ تافداصملا فيطل نمو :هيوبيس هّديملتو ليلخلا

 نامعّتلا ةفينح وبأ اهئاينب عفر يتلا يأرلا ةسردم يه اههبشت هقفلا 4 ىرخأ

 «هملع ج سايقلا عانق فشاكو هموق َدّيس :يّنج نبا لاق امك ليلخلا ناكو .هديمالتو

 هيوبيس باتك 2و ءرعشلا سايقل ضورعلا ركتبمو ة ةّيبرعلا ذب مجعم لوأ عضاو وهو

 :نيقباسلا دنع سايقلا نم ودييو :ىتش ٍباوبأ  ةرثعبم هسايق نم ةريثك طامنأ

 ىلع سايقلا ٍرمتساو ,هيذ قمعتلل رخأ ل ءيرطف سايق هنأ هيوبيسو ليلخلا ةصاخبو

 هس هلعج يسرافلا يلع وبأ ءاج اذإ ىتح هيوبيسو ٌليلخلا اهبحل يتلا قيرّطلا
 عّسوتو ؛سايقلا عون دق وهف :نيمدقألا ننس نع هتدعبأ ؛تاعساو ٍتاوطخ هيف اطخو

 سايقلا مّكحو « .ةّيقطنملا ةعانصلا عم ىشمتي ءايلقع حبصأ ىتح هرمأ طب قّمعتو ءهيف

 0 ارثألاو لقثلاب ٌتباث وه اميف

 «هدجم ود سايقلا غلب ينج نبا مديملتو يسرافلا يلع يبأ يدي ىلعو

 رمأو « "مويلا ىلإ امهدعب الو امهلبق اهلثمب ظحي مل ةضهن نامامإلا ناذه هب ضهنو

 برعلا مالك ىلع سيق امد :!”7ينزاملا مالك عم ًايشمت ٌمضاو يلع يبأ دنع سايقلا

 با :تلق اذإ :يلع وبأ لاق»: :ينج نبا لاق كلذلو «برعلا مالك نم وهف

 . ۲۱۹ ؛يبلش:د )۱)

 1759-701 /۱ ؛صئاصخلا (۲)

 . ۲۲۰ ؛يسرافلا يلعوبأ (۳)

 )٤( ؛ يناغفألا ديعس ؛وحنلا لوصأ يف ۸١.

 .19/7و ۹٣۳و ۹۷٦۳و ۰٦۳و ۹۹٥۳و ۱۱٤/۱ رظناو ۳٥۷/۱ ؛صئاصخلا )٥(



 وبأو .( برملا مالك هّتلخدأ دق ُهاّيِإ كبارعإب كّنأل ؛برعلا مالك نم اد 1 ذهف ,نانگشخلا
0 

 الو ةفّللا كب ةلأسم نيسمخ ي ءيطخأ» : :لئاقلا وهف ,سايقلل بصعَتلا ديدش يلع

 :يلي امب سايقلا 2 يلع يبا جهنم صّخلتيو . («سايقلا نم ةدحاو ب ء ءيطخأ

 .مهمالك نم وهف برعلا مالك ىلع سيقام -

 .مهبهاذمو برعلا ةفل ىلع سايقلا نوكي نأ يغبني -

 "امس | ةهج نم الإ مّلعي ال اهضعب نكلو «سايقلا قيرط نع ذخؤي ةفّللا ضعب -

 .ءامّلسلل سايقلا ٌحرط بجو َعامسلا سايقلا ضراع اذإ -

 .هغلاخ ام ىلع سايقلا قفاو ام راثيإ -

 ريغ ناك امو ءًأرّمتسم ناك ام ىلع ساَقُي امّنإو ,عومسم لك ىلع ُنماقُي ال -

 . هيلع نماقي الو .ظفحُي نأ همكحف درّطم

 0 و . . ر ع 5

 رطضي رمأ نع جورخلا ىلإ جوحي ىتح ىلوأ ماعلا رمألاو سايقلا ىلع ٌلمحلا -
 .هفالخ ىلإ

 .ناذوذش هيف امب ذخألا نم ىلوأ ٌدحاو ٌدوذش هيف امي ٌدخألا -

 ك ٌدرّطم لامعتسالا 2 داش: :برضأ ةثالث ىلع وهو ؛هيلع هيلع ساقي ال ذاشلا -

 .(""امهردصمو (عدي)و (رذي) نم يضاملا لامعتسا مهضفر هنمف ,سايقلا

 ماعطو غور لجرو ٌدوَقلاَو ٌدوحتسا لثم سايقلا ذب داش لامعتسالا ذم درّطمو -

 0س أ ذه ثسحأو تَألَظ نم ُتْلظ هنمو ."!نضضُق

 .70ا/ل/١ ؛صئاصخلا (1)

 .9119/7 ؛ءابدألا مجعم ۰۸۸/۲ ؛صئاصخلا (۲)

 .٠٠و ۸۸ ؛ةلمكتلا (۳)

 . ۲۲٠١ ؛تايبلحلا لئاسملا (0

 . 1۳ ؛ةلمكتلا (6)

 . ۲۲٢ ؟تايبلحلا لئاسملا ء١٤١٠ ؛ةيركسعلا لئاسملا ()

 ,؟7غغ- 796 ؛ةلمكتلا (۷)

 .۲۷۸/۱ ؟فصنملا (۸)

 و اس



 ٍلووقم وحن واو هثيع امم لوعفملا مسا ميمتتك سايقلاو لامعتسالا نع ٌداشلاو

 ةزمحو رماع نباو مصاع ٌةءارق هدنع سايقلا نع دش اًممو .«' اغووصمو

 رارکتو .ء"ءايلا ةفيقخ فاقلا ةروسكم «[171 :ماعنألا] ًاميف ًانيد# يئاسكلاو

 دقو .“ "ضوملا اذه ے2 الإ تاي مل هنأل؛ اش (سيرمرم) نم ءافلا عم نيعلا

 «يايحم ل ءايلا نيكستب ١١١| :ماعنألا]يتاممو يايحمول عفان ةءارق ربتعا

 - .لامعتسالاو سايقلا نع ٌةداش

 لوقيل ىَّتح ينج نبا بجعتو باجعإ حم سايقلاب يلع يبأ ٌةراهم تناك دقل

 اذهب دشأو سايق ىوقأ ناك امف هکمحر هيلعو وه هللو»: :هئارآ ضعبل هركذ دعب

 هعاسُنا ىلع لدی اًممو ./ “هل ًاقولخم ناك امّنِإ هنأكف .هّسنأ فيرّشلا فيطّللا ملعلا

 يبأ باتك هيلع أرقي وهو «هل لاق ذإ «قاحلإلا 2 ًاضيأ ينج نبا هاور ام سايقلا 2

 العفو مسا ماللا قاحلإب ينبي نأ عسَنم وأ ٌعجاس وأ ٌرعاش ءاش ول»: :ينزاملا ٍنامثع

 نم مركأ ج ٍجَجَرَخ :كلوق وحن كلذو «برعلا مالك نم كلذ ناكلو .هل زاجل ةفصو

 نبا هل لاقف .كلذ وحنو ٍممرَكو ٍبيرض لجرب تررمو ءًارمع دي دز برضو ٍللْخَد

 ًاذإ وهف :مهمالك ىلع ٌسيقم هّنكل ,لاجتراب سيل :لاق ؟ًالاجترا ”ةغللا ٌلجترتف :ينج

 نكت مل نإو «برعلا مالك نم هلعجتف ٌنانكشخلا ّباط :لوقت كنا ىرت أ عهمالك نم

  'هيوبيسو ليلخلا بهذل ديبآت وه امن يلع ويآ هيلإ بهذ امو. «هب تمّلكت ُبرعلا

 ًاعّسوت سايقلا 2ب هناعمإ نم مغَّرلا ىلعو « : “ينزاملا نامثع وبأ هب حرص ال ًءافتقاو

 ناك كلذلو «برعلا تنب ام ريغ ىلع ءانبلا مدعب أ ًامزتلم يقب هنأ الإ ًاطابنتساو

 ىلإ رسك نم جورخ هيف برض َّنأل كلذو < ؛برض : :انلوك (لمض) لثم ىنبي نأ شفتي

 .«ةلدرسكلا دعب ةّمضلا لاقثتسال برعلا مالك 2 دوجوم ريغ اذهو ٠ مزال مض

 )١( ؛ةلمكتلا ۷.

 . ۲۷٤ ؛تاءارقلا يف ةعيسلا (۲)

 ۲٠٠١/۲. ؛فصنملا (©)

 . ۲۷٦/۱-۲۷۷ ؛صئاصخلا (8)

 . ۳0۸-0 / ن. م )0(

 .١٠/١۱۸+فصنلا (5)

 ۳٣۷/۱. ؛صئاصخلا (۷)

 . ۱۸۰/۱-۱۸۱ ؛فصنملا (۸)

 س وډ س



 ٍتوعنب هتعنيو .هل ًافلاخم دري ام ةريثك نايحأ ب ضفري ناك سايقلل هريدقتلو
 .(©0فعّضلاو "رحللاو ("!عبقلاك ةفلتخم

 اهزربأ نمو «سايقلا ةسرامم 2 یتش قرط ىلإ أجلي يسرافلا يلع وبأ ناكو
 نيظّتلا ىلع ريظنلا در مسي ام وأ .ىرخأ ةيوحن ةلأسم ىلع ةيوحن ةلأسم سايق
 هتفصو ال مسا ساقو .هعم لوعفملا لماع ىلع ىشتسملا لماع ساق هّنأ كلذ نمو

 ."افوصوملاو ةفصلا ىلع

 ةوطخ لك  هينيع بصن هلعجيو ,سايقلا جب لابي ناك يلع ابأ نأ مغرو

 ةدع هلويق لهاستلا كلذ رهاظم نمو «سايقلا + لهاستي ًانايحأ ناك دقف ةيوحن

 نوكي نأب هلوبقك سايقلا ىلع جرخي ام لق هنأ امك ءةدحاولا ةلأسملل ةسيقأ

 ىلع سيقي نأ َلبَّقَو ."!(لأب) فرعم ريغ ىلإ ًافاضم ٌةركن (سئب) وأ (معن) عاف
 ."![سؤبأ ٌريوُقلا ىسع :لثملا ىلع ًاسايق ًامسا ىسع ربخ يتأي نأ هزيوجتك ذاشل

 نيب ٌظبارلا يهو «سايقلا ناكرأ نم نكرإ ةّلعلاو .ليلعتلاب ًاعلوم يلع وبأ ناكو
 نم جرختسُم امنا يهف «برعلا مالك نم ةطبنتسم هدنع للعلا < ءهيلع سيقملاو سيقملا
 برعلا مالكي ب قطُتلا ىلإ لّصوَّتلا اهتياغو ,لامعتسالا ج اهدارطا دعب تاعومسملا

 دقف .ةيزملا هذه هخيش # فرعي ينج نبا ناكو ةييرعلا ةفّللا لهأ هب مّلكت ام بسح

 يبأ ركذ 2 انضفأ دقو . هللا همحر . يزارلا يلع نب دمحأ ركب يبأل هرم ثلقو» : :لاق

 ملعلا اذه للع نم َعزتناو ؛هل رطخ دق يلع ابأ نأ ْبسحأ : هّلحم ةوابنو هردق لبنو يلع

 )١( ؛حاضيإلا ٠٤٤ .

 ) )5م.ن؛ة1١4-16١.

 ) )۳؛ةلمكتلا ٠١١ .

  (4)؛حاضيإلا ٠١6

 .۳۹ ؛ن.ح (6)

 . ۷١٠و١١٠ ؛ساضيإلا (5)

.A0—A\ ¢ù.۾ (¥) 

 .الكفن.م (48)

 .701 ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم رظناو 2١137 ؛تايبلحلا لئاسملا (4)

 س لک ل



 هيلع لوقلا اذه ۾ عشبتي ملو ءهيلإ ركب وبأ ىغصأف ءانباحصأ عيمجل عقو ام ثلث

جا اذإ هنأ ةروهشملا فيرصتلا سيياقم نمو
 ؛ةملك 4 واولاو ءايلا تعمت

لا مغدتو ءاي ُبلقُتو اولا ٌنِإف .نوكّسلاب ىلوألا تقبسو
 ءايلا تناكأ ءاوس ءايلا 2 ءاي

 لمج» امنإ هنأب كلذ يلع وبأ لّلع دقو ؛ ؛ًايط هتيوط وحن واولا مأ دّيس وحن الو

 فورح 4 ماغدإلاو مفلا نم ءايلا ّنأل ؛ ؛ةرخأتم مأ تناك ٌةمّدقتم ءايلا ىلإ بالقنالا

 امهجراخم تخارت نإو ةبراقتملا ةلزنم الّزئتو .نيفرطلا فورح ب هنم ٌرثكأ مفلا

 ىلإ ثيدحلا ةنَللا ملع ب ةرهاظلا هذه درم ناك نإو .(" !ءنيللاو دملا جب امهعامتجال

 . ")نيثدحملا دنع ةيتوصلا نيناوقلا مهأ نم دعي يذلا ةلثامملا نوناق

ح 4 ةيناّتلا ءاحلا نوكت نأ نم يلع وبأ عنم
 كلذ لّلعو ,ءاث نم ٌةلدبم ثحت

 امهنيبو .ءاثلا نم ةديعب ءاحلاو ؛جراخملا 2 ةيراقتملا فورحلا نيب نوكي بلقلا ناب

 ًالوأ دازت ال واولا ّنإ» :ينزاملا لاق دقو .“اهتخأ ىلإ امهادحإ بلق نم عنمي توافت

 ؛مالكلا لؤوأ 2ے واولا ةدايز دز مدع بايسأ نع هلأسي هخيش ىلإ حتفلا وبأ ًاجلف ىةَّبلا

 اهتدايز مدع ليلعت ي بهس يلع وبأ ذخأو
 ىقلتو ُة ؛ةحوتفم وأ ٌةروسكم وأ ةمومضم

 . هيلع دازو ءلوبقلاو اضّرلاب ليلعتلا كلذ حتفلا وبأ

 ريسكتلا عمج ماكحأ ىلإ ريغصّتلا ماكحأ نم ريثكلا هدر .هيوبيسل يلع وبأ لّلعو

 عمجلا 4 نيحارس مهلوقل ناحرس : :ريغصت ب ٌنيِحْيَرُس :لاقف ءاهيلع اهاّيِإ هلمحو

 انه ريقحتلا لمح امّنِإ»: :هلوقب عمجلا  نيماثع :مهلوقل نامثع ريغصت  نيميثُعو

ضرعي ام دتعاش ,داحآلا ةبتر نع ًاديعب ريسكتلا ناك ثيح نم ريسكتلا ىلع
 يف 

ج هيف ٌريقحّتلاو ,ربكملل وه رّظحملاو :هانعمب هدادتعال
 ثدحي مل نأكف ٠ ,ةفصلا ىرجم را

فإلا هيلع لمحي ٌمكح ريسكتلاب ثدح امك .هريغ هيلع لمحي ٌرمأ ريقحُتلاب
 دقو «دار

 ("هالعأو هنسحأ امو .هانعم دقعم اذهد :ًالئاق ليلمتلا اذه ىلع ينج نبا قلع

 )١( ؛صئاصتخلا ۲۰۸/۱ .

 ) )۲؛ةلمكتلا ٠٠١.

 ۳١۷. ؛مهيهاذمو نییفرصلا جهانم (۳)

 . ۲٣۲و۲۵۱ ؛ةلمكتلا رظناو ء١٠۱۸ ١/ ؛بارعإلا ةعانص رس (4)

 ٠١١۱۲/۱-١١١. ؛فصنلا (0)

 )١( ؛صئاصخلا ۱/٠٣١ .

Ye — 



 ةدحاولا ةلأسملا 2 ٌةَدع ًالاوقأ ٌلوقي ناك هنأ يسرافلا يلع وبأ هب فرع ًممو

 :تاهيه 4 ٌلوقي هللا ٍهمحر يلع وبأ ناكو» : : ينج نبأ لاق دقف ؛كلذب فرتعي ناكو

 ًافرظ اهنوكب ىرخأ ٌةرم يتفأو .هَمو هصك لعفلا هب يمس ًامسا اهنوكب رم يتفأ انأ

 ٍعتتمم ٌريغف : .ًافرظ تناك ناو اهنإ :ىرخأ ةّرم لاقو ؛لاحلا ےب ينرضحي ام ردق ىلع

 دضعل هباوج اذه نمو ('كنودو كدنعك لعفلا هب يمس ًامسا كلذ عم نوكت نأ

 موقلا ماق وحن ب ىنثتسملا مسالا ٌبصتني اذامب : :ناديملا 4 امهو ,هلأس دقو ,ةلودلا

 مل: ةلودلا دضع هل لاقف ًاديز ينثتسأ : :ريدقتب بصتني : يلع وبأ لاقف < ًادیز لإ

 اذه : يلع وبأ لاقف ؟تعفرف ءدي ديز عقتما :تردق اله ؟تبصنق ءأديز ينثتسأ : :ترّدق

 وبأ كلذ ركذ دقو «حيحصلا باوجلا كل ُتلق ٌتعجر اذإف «يناديم ٌباوج هتركذ يذلا

 .("ايآلإ ةيوقتب مّدقتملا لعفلاب بصتني هنأ :حاضيإلا باتك 2 يلع

 نأش كلذ نأ ىأر هّنكلو , .يلع يبا ةريح ردصم تناك لاحلا روضح ةلأسمو

ق : :لاق «يلع وبأ ينثدحو» : ًالئاق ينج نبا ركذ دقف ٠. ؛ةقيمعلا ةفرعملا نأش نم
 تل

 ٌةرات هبيغمو ٌةرات هروضح كب رطاخلا اذه نم بجعأ انأ : :يرصبلا هللا دبع يبأل

 نم ديال هنأ الإ هللا دنع نم وه معن :لاقف < هللا دنع نم هلأ ىلع لدي اذهو ؛یرخأ

 ")هل رّطخي ال لاّقبلا ًادماح َّنأ ىرت الأ رطَتلا ميدقت

 رثأ اهيف ًايفتقم ناك لب :ةرهاظلا هذه كب ءاملعلا نم اعدب يلع وبأ نكي ملو

 هذه نأش ےب ينج نبا هنع لاق دقو ءطسوألا شفخألا وهو .نييرصبلا هفالسأ دحأ

 ٌرثكأو .هنم ٍمشتحم ريغ هب ًاذخآ ؛جبّتلا اذه ًاباَكر ,نسحلا وبأ ناك دقو» : ةرهاظلا

 يبأل لوق - هللا همحر يلع يبأ دنع تمزلأ اذإ ثنكو :هيلع هبتك ةّماع  همالك

 ل ةريثك نسحلا يبأ ُبهاذم : :يل لوقي ءهاّيِإ همازلإ نم رظثلل دب ال ايش نسحلا

 2 ًاباب كلذل دقع دقو ؛ اهنسحتساو .هخيش نع ةيزملا هذه ترو ينج نبأ َّنأ ودبيو

 "!(نيّداضتم ملاعلا نع نادري دحاولا ىنعملا ىلع نيظفللا ےب ٌباب) وه صئاصخلا

 )١( ؛صئاصخلا ١/5١1.

  (۳)؛ءابدألا مجعم 417/7.

 ) )۳؛صئاصخلا ۲۰۷/۱ .

 ):( ؛صئاصخلا ١/5١6.

 ) )۵ا ر ۲۰۳/۱ رظناو ۰۲۰۰/۱ ؛صئاصخلا

 س مې س
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و «يلع يبآ تافلؤم  ٌةزراب ٌةمس ءارآلا دّدعت ةرهاظ تناك تز
 بصعتي ناك

قيو ةلأسملا هدهل
كفلا لامعإب اهئر

قل ضّرعت دقق ءر
 :رعاشلا لو

د ينفلبتث لمه
 ةيندش اهرا

ا مورجمب تنل
؟مرصم بارّشل

 

 مسارب و

 e 4 ت

لا نوكيف ءاهيلع ٤ ءاعد : :تنعل» : :لاقف
م اذه ىلع راج

 ام ىلع ةلصت
 ةعاسلا هارأ

 00 ةغلبت»ب

لعو ةيبرعلا هّلك هتقو يلع وبأ ىطعأ دقل
 ءاهتمدخل ديدملا هرمع فقوو ءاهمو

يف لمعأف «لاجو اهيف َلاص يتلا ةبح ةبحرلا نيدايملا دحأ ٌسايقلا ناكو
 ًاليل هركف ه

بهذم هل ٌماقتسا ىح أ ًاراهذو
نيدماجلا نيب ةّقّشلا عم عسو «

 ٍراصنأو عاملا ىلع 

سايقلا يشع هرهب دقو ءرسايقلا
 لك هب نحتمی راصف , .لبَسلا هركه ىلع ذخأو ,

هءارآ دقعيو ءهاواتف ٌردصُي هموسر ىلعو هل ضرع ةلاسم
 ج ينج نبا ناكو «

مك امهنيب ٌراوحلا يرجيو هذاتسأ ءارآب
 لوح ارواحت دقف ,(" صئاصخلا 4 ركذ ا

أر ناكو «تیتاه ال تاه : :مهلوق
 هذاتسأ يأر ركذ نأ دعيو . .تلعاف نم اهّنأ ينج نبا ي

و» :لاق . :تيلعف نم اهنا . ًاضيأ
 .«نسح فيطل اذه

هيف ىدبأ يذلا ّْصَّنلا ىلإ اندع اذإو
ايق ةوقو هذاتسأب هباجعإ ينج نبا 

 مس

 ج “راش هب مزلا يذلا لقتصلا ىلإ هخيش اهقزر يتلا ةكلما كلت در ينج نب انيأر

يكو» : :ًالئاق ٌلءاستي ينج نباف «هسفن
 ةقيرطلا هذه ىلع ماقأ دقو كلذ ُنوكي ال ف

ويش نایعاو اهباجممأ لج عم
س هع ةحئاز ةنس نيهبس اهخ

 جو هلل هنع ةطقا

 )( ؛صئاصخلا ١/7١5.

 . ۰/۱ نم )۲)

(r)ثءم . 

 . 5و ل. م )€(

 . و۷/۱ ؛ تايرصبلا لئاسملا (ه)

لا ديعس ؛وحنلا لوصأ يف 2000
 ١ ؛يناغفأ

 . ۲۷۷/۱ ؛صئاصخلا (۷)

ET 



 الو ًابلطم هب موسي الو ءرجتم هنم هضرامُي الو دلو هنع هقاتعي ال .هّمّدسو همه

 ينج نباو ةهلاحرت ىصع ىقلأو .هلاقثأ نم طح دقو ,ةرخأب لإ | ًاسيئر هب مدخي

 رع
 ىلإ فضاو .لابلا راف هيلع هفوکعو هيلإ هتّمه اجتاو ًاليوط ًانمز هب هنرمت : اینم

 خوينشلا نم ةظرعملا نم ديزملل ماَتلا عرفتو باتكلا ىلع هّيابكإو ةلماشلا هتّفاقث اذه

 هّنكل ا ,لاجتراب سيل :لاق ؟ًالاجترا ًةغللا ترت: : لقا مذاتسأ ىلع ضرتعي

 .«مهمالك نم ًاذإ وهف :مهمالك ىلع ٌسيقم

 بهذملا ءاملع ءارآ ناريثي ام ًاريثك هذيملتو يسرافلا يلع وبأ خيشلا ناك

 ةهجو ناتّيبيو ءاهل هيجوتلاو اهيف يأرلا نالمعيو ؛هيوبيسو ليلخلا ةصاخبو يرصبلا
 كلذ نيودتب ينج نبا درفني مث .ةريثكلا ةلثمألا ىلع ْنيدمتعم ايفاش ًانايب امهرظن

 ليلخلا ىلع ارصتقي ملو . .ةّقدو ةنامأ 2ب هيلإ هوزعو هخيش نع قلع ام قيلعتو

 ٍورمع يبأك بهذملا اذه ةانب نم نيقباسلا لوحفلا لمع امهمامأ اعضو لب :هيوبيسو

 يمّمتمو بيبح نب سنويو رمع نب ىسيعو يمرضحلا ٍقاحسإ يبأ نباو ءالعلا نب

 هاعبشأو ؛مهذيمالتو دربملاو يمرجلاو ينزاملاو طسوألا | شفخألاك يرصبلا وحنلا

 ةلالج امهعنمت ملو ؛هيوبيسو ليلخلا يأر ريغل ارصتنا امّيرو «ًادقنو ًاريسفتو ًاليلحت

 امب ّقحلا هنأ امهل نّيبتي امدنع امهريغ لوق امهيلع ارثؤي ْنأ امهسفنأ ب امهردق .
 هيلع اقبطو ءامهيأر هيف المعأو ءًاعيمج وحنلا ةمئأ مالك امهنيعأ مامأ اعضو
 ءامهيأر لالقتساو امهداهتجا ةرامأ هذهو .ًانايحأ مهبهذم ضعبل ارصتناو ءامهتسيقأ

 ليصأت ب ٌلضفلا جري حتفلا يبأ هذيملتو يلع يبأ نيليلجلا نيملاعلا نيذه ىلإف

 «يمور يناثلاو يسراف لوألا ؛ ؛ييرع ريغ لصأ نم نييرقبعلا الكو .هديعقتو سايقلا
 دقف يعبر ةيسودس ةييرع اهنأو يلع يبا ما لصأ اوركذ دق نوخّرْؤملا ناك اذإو

 ةيثوج ٌةّيليقع اهلعلو ,ىرخألا يه ٌةّيبرع اهّنأ ٌعِجرأو ينج نبا مأ ىلإ ةراشإلا اولفغأ

 نيب جوازتلا نأ ىلإ نوريشي ةثارولا ءاملعو ؛مهنم اهرواج نم وأ لصوملا برع نم
 .لسنلا نيسحت 2 مهاسُي ةدعابتملا لوصألا

 . 7371 ؛ يبلش د )0(

 8608/١ ؛صئاصخلا (۲)

 س - ٢۹



 ةورذ أوبت دقف ينج نبا ىلإ اناصو اذإ اًمأد :"!يناففألا ديعس ذاتسألا ٌلوقي

 مهصوغأو اهروصع عيمج  ًابعك ةيبرعلا ءاملع ىلعأ ناك دقل .هتقسلفو سايقلا
 كبسحو ءاهيف ةماعلا تايرظنلا ىلإ ءادتهالا 2 مهبجنأو ةيبرعلا رارسأ ىلع ٌةَّماع

 ام نسحأ ىلع ةفللا ملع سسؤمو ءريبكلا قاقتشالا ةيرظن ٌعدتبم وه ينج نبا َّنأ

 ينج نبا ناك» .«ةعزانم نود همامإ وهف فيرصتلا اًمأف مويلا ملعلا اذه هيلع مهفُي

 كلذ ىلإ عاطتسا ام سايقلا درّطيو .ةلماشلا ةنّللا رارسأ ىلع صوغلا ىلع رودي

 مامألا ىلإ مدقتو ءًاديعب هب ىضم دق ناك نإو :يسرافلا مذاتسأب ارثاتم ذل ًاليبس

 عضو بّبسلا اذهلو «نيدلا ٍلوصأك وحنلل لوصأ لعج ىلإ ًاحماط ٌةعساش ت

 ءوحنلا لوصأ 2 - ديحولا اميرو - ةيرملا بانك لوا وه يذلا صئاصخلا بات باتك

 ٍلوصأ بهذم ىلع وحنلا لوصأ لمعل ضّرعت نيدلبلا ءاملع نم أدحأ رن مل :"7لوقي

 هصوغ ناف :هتارظن 3 لومشلا ةيزم ينج نبا 4. ًاقح بجعي يذلاو . «هقفلاو مالكلا

 ميما تنا مدعل ٌةداع ةاحنلا هعمجي ال ام ٍدحاو مكح 4 عمجي نأ ىلإ هاَدذأ رسلا ىلع

 . ةدحاو ةَّلع ك ملاسلا ركذملا عمجو ىنتملاو ملاسلا ثنؤملا بصن عمج دقف .هيلإ

 (”!ءاكحألا عفارت باب 4 هدنع لومشلا ةيزم رظناو» :يناغفألا ديعس ذاتسألا لوقيو

 طا طاسفو ط ! طاتسفو طاطسُم 4 لادبإلل هضرع ظحالو .«بئاجع هيفف

 وعديو ؛هب يرغي ناك لب ءبسحف هسفنل ًابهذم سايقلا ينج نبا دخّني مل

 ام بهاذملا نم لجتري نأ ناسنالل : :لوقيف ,لاجترالا هيف ٌحيبُيو .هيلع ضحيو ءهيلإ

 ىلإ سايقلا كاّدأ اذإ ىتح عرش ةمرح كهتني وأ صني ولي ملام سايقلا هيلإ وعدي

 وأ ع جاسل وأ دلوم رعاشل هدعت لب هب يموت نأ كل سیل طق برملا هب قطنت مل ام

 ا"! «مهمالك ىلع سايق هنأل ؛ةرورضل

 )١( ؛وحنلا لوصأ يف 1١.

 ؛صئاصخلا (؟) ۲/٠ .

 ١١١/١. ؛صئاصخلا (۳)

 . ٠١۸/۲ ؛صئاصخلا (:)

 .۸۸/۲ ؛صئاصخلا (۵)

 . ۱۸۹/۱ ؛صئاصخلا )١(

 1١15/١ ؛صئاصخلا (۷)

 مس ¥ ل



 2و .ىقتسا هنم ناك نإو ؛هّداتسأ اهيف فلو مل بناوج  حتفلا وبأ فَّلأ دقو |

 ,هّعيراشم لمكُيو .هتايرظن روطيو .هذاتسأ جهن قمع ,راس هقيرط ىلعو ءرحبأ هرادم
 هلعفي مل ام وهو .هتافلؤم تبث 4 مهيلإ انرشأ ءارعش نيواود حتفلا وبأ عمج دقف

 ,ةرم ريغ هحرش دقو ؛يبنتملا ناويد اهسأر ىلع .ءارعش نيواود حرشو .يسرافلا
 يل ًاباتك درفأو .يضرلا فيرشلل دئاصق حرشو < ءًاضيأ هخيش هلعفي مل ام اذهو

 اميس الو ءنيدّنوملاب داهشتسالا نم رثكاو .ةلودلا دضعل تیب لوح يبدألا حرشلا
 دهشتسا هنأ انفلسأو يلع يبأ تافّلؤم چ ًاردان مهراعشأب داهشتسالا ناكو «يّبنتملا
 امك «هناسل ىلع هدّدريو ؛تيبلا كلذ بحي ناك ةلودلا دضع َّنأل ماّمت يبأل تيبب
 نبا فّنأو . هذاتسأ نيبو هنيب لاحلا حالصإ ب هذيملت مهاس يذلا يبنتملل دهشتسا

 ءارآ هبتك نّمضو ,شفخألا نسحلا يبأ ياوق حرشو ءكاوقلاو ضورملا ينج

 هبتك نّمض دق ناك ّنإو ءاذه نم يشل ًاباتك يلع وبأ درفي ملو ءةيضورع لئاسمو
 .ملعلا اذه نم هّنكمت ىلع ٌلدت يتلا 'ةًّيض ةيضورعلا لئاسملا نم ًاريثك

 ,بدألاو ةغللاو وحنلا بتك 2 ٌةّماه ٌةلأسم ةدعاق تابثإ ىلع دهاشلا داريإو

 رعشلاو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا :هدهاوش 2 يلع وبأ ةدمع ناك دقو
 ىلع عاملا ميدقتو ةرثكلاب دادتعالاو ةفلتخملا برعلا تاجهلو ميدقلا يبرعلا

 كلذ ثروأ دقو ءءاَرّشلا لقن ام ىلع سايقلا قيبطتو سايقلا ىلع برعلا نع ةياورلا
 اهبسني مل ٌةريثك ٌةّيرعش دهاوش هتافلؤم 2 يلع وبأ دروأ امّبرو .حتفلا يبأل هّلك
 الإ هباتك #4 بسني مل هيوبيس ةاحنلا مامإف ءءاملعلا رابك ةداع ىلع ايرج ءاهباحصأل

 امّنِإ دهاوشلا كلت ةبسن نم مظعألا روهمجلاو ؛ةيرعشلا دهاوشلا نم ًاريسي ًاردق
 هدهاوش 2ے ءارفلا لعف كلذكو باتكلا» ققحم ركذي امك يمرجلا ورمع يبأل وه

 نيثالثو ًادحاو لإ بسني مل طسوألا شفخألاو .«نآرقلا يناعم» هباّتك اهَّنمض يتلا
 ىرجو ,(),نآرقلا يناعم» هباتك اهتمض ًادهاش رشع ةعبسو ,ةئمثالث لصأ نم ًادهاش

 يلع يبأ باجعإ طحم اوناك نم وهو .هرداون ك يراصنألا دي دز وبأ ةنسلا هذه ىلع

 حتفلا وبأ ركذ دقط .دهاوشلا ةبسن ةلأسم كب هذيملت نع فلتخي يلع وبأو يسرافلا

 . ًاقحال حضونس امك اهباحصأ ءامسأب ٌةنرتقم ةيرعشلا دهاوشلا نم ًاريبك ًاددع

 ۸٠١. /؟ ؛ءابدألا مجعم 001(

 77/١. ؛ققحملا ةمدقم رظنا (۲)

 ۸۸-۸۷ ١/ ؛ققحملا ةمدقم (۳)
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 «ةعبسلا ءارقلل ةّجحلا»باتك وه يسرافلا يلع وبأ اهفّلأ يتلا بتكلا رخآ نمو

 هيلإ لصوت ام رصتخمو راكفأ نم نزتخا ام عدوتسمو ي يلع يبأ براجت ةصالخ ناك دقو

 كلت قّدوف ,دهاجم نبا مهراتخا نيذلا ةعبسلا ءاّرقلل راصتنالل ُهَمَقَو ؛لكاسمو فراعم نم

 ةدعاق ىلإ دانتسالاب اإ كلذو اهنم ةءارق لكل ليلدلا سمتلاو ٠ اههجوو تاءارقلا

 وأ اهديلوت وأ اهصاتتقا لواحي كاردإلا ةديعب ٍةيفخ لع سامتلاب وأ ةييرعلا 2 ةروهشم

 وبأ اهي عرب ايازم كلتو .ليثملاب ليثملا ةنراقمو رئاظنلا دشحو سايقلا ىلع دامتعالاب

 کلو . .هخويش مالکب وأ همالکب هبقعي مث دهاجم نبا هيلع صن يذلا نتملا ضرعي «يلع

 نم اهيف يلع وبأ دشح ام لالخ نمف .ٌبسحف تاءارقلا 4 ًاباتك نكت مل ءةّجحلا»

 تامس نم ةمس.كلتو .يعوسوم لمعب هبشأ تءاج ةيوحنلا تكنلاو ةيرعشلا دهاوشلا

 عوضوملا لصأ نع ًاديعب قالطنالاو دارطتسالا ةرهاظ نأ فورعملا نمف ؛ .يلع يبأ بولسأ

 .يلع يبأ بتك 4 ٌةعئاش ٌةرهاظ يه هّلوأ هرخآ يسني داكي ىتح قورطملا

 اهب هباجعإ نع يرعملا ءالعلا وبأ رّبعو .ةجحلا باتك ىلع ءامدقلا ىنثأ دقو

 يسرافلا يلع بأ يرعملا دقتن دقتنا نأ دعبف ؛ةنجلا لوخدو نارفغلل ًةليسو اهربتعا نأب

 ل. .موق اي: ”زوقيل لّخدت ."' اهولوقي مل ام مهيلإ بسن نيذلا ءارمشلا ةنسلأ ىلع

 نكلو «ةّجحلا باتكب فورعملا ن نآرقلا 2 هباتكب تمي هّنإف :خيشلا اذه اوتنعت

 ةرابعلا ك ضومفغلا صضعب هقفار هيف لاطأو ؛يلع وبأ هب ذخأ يذلا دارطتسالا

 طقف ٌةيآ نيثالثو ةحتافلا ةروس هيف قرفتسا يذلا لّوألا ءزجلا ب اميس الو .ًانايحأ
 ةيقبو ةرقبلا ةروس ةمتت ىرخألا ةسمخلا ءازجألا 2 دشح امنيب ءةرقبلا ةروس نم

 ارا هراصتناو ءالتسأل هح دش ىلع ينج نبا اعد اًمم.ميركلا نآرقلا روس

 "لاق ثيح .ةلاطإلاو ضومفلا يتلأسمل ةجحلا باتك دقتني نأ ىلإ هبولسأب هباجعإو

 نمم ًاريثك عنم ىّتح ؛هلاطأو :هضمغأف ؛ةجحلا باتك لمع يلع وبأ انخيش ناك دقو»

 لواشتملا ريع باتک وهذ «هنع مهافجأو هنم - ةأرَقلا ىلع ًالضف - ةييرعلا يعدي

 نم أدج ةصاخ ةقبطل نوكي نأ داكيل ىتح مهريغو ءارقلا هبعصتسي كلسملا نشخ

 هباتك عضول ينج . نياب تعفد يتلا بابسألا نم كلذ ناكو «ينج نبا ىري امك نيفّقثملا

 «سايق لهأ اوناك مهّنأل ؛ةّصاخ نييرصبلا ىلع ًامقان ناك يّرعملا نأ يناغفألا ديعس ىري )١(

 . ۹٠۱و ۱۰۸ ؛وحنلا خيرات نم ؛ يعامس وهو

 . ۲۵۲-۲٠٣۳ ؛نارفغلا ةلاسر (۲)

 ) )۳؛بستحملا ۱/۲۳٣.
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 .تارثع نم هذاتسأ هب عفو ام ًابتجتم «بستحملا»

 ةماعلا اهراثآ اهل ناك ٌةليوط ٌةمزالم يسرافلا هذاتسأ حتفلا وبأ م زال دقل
 .هملع ظفحو «هسفن تارطخ فرع ىٌح هيلع سرد دقف ركن ال يتلا اهرهاظمو

 ٌبتك تناكو .نیلجرلا فالتخا ىلع تاءارقلل جاجتحالا ذب هكلسم كلسو .هّبتك عاذأو

 هبتك نيب قرف الف «كلذ سحي ينج ُنباو . يسرافلا يلع يبأ بتكل أدادتما يٽج نبا

 دق تايبألا هذهو» :صئاصخلا  ًاتايبأ دروأ نأ دعب ٌلوقي هارنف .هخيش بتكو

 ترثآ نِإَف ءانه كلذ ةداعإل هجو الف ,تايدادغبلا 4ب هللا همحر يلع وبأ اهحرش
 دعب لعفل حلصملا لعفلا اًمأف» :مامتلا 2 لاق دقو .'!ءاهنم ةسسمتلاف اهيف ام ًةفرعم
 هيلإ ةمومضملا ءام» نأ كلذو .هل لعاف ال اندنع هّنإف ؛كانرز امّلق :كلوق ب «ام»

 نكامأ ةّدع ےب اذه يضم دقو رخآ مكح ىلإ هتر و .لعافلا هئاضتقا نع هتك

 ىلإ ريشي ينج نبا ىرن اذكهو ." «هركذب ة ةلاطإلا < ف .يمالكو يلع يبآ مالك نم
 ,ةركفلل خيشلا ءانغإب ًافرتعم .هتافّلؤم نم فلم ٌريشُي هّنأكو ,هځیش بتك ام

 اهيلع حتفلا وبا هديتي دي هنأ ىح

 ے دحاو ٍسايقمب امهيلإ رظْن نأ هذاتسأب , نيملتلا قاصتلا ةدش نم غلب دقو

 لاق دقف .هذاتسأ بولسأ نع ٌرّيمتي حتفلا يبأ ٌبولسأ نأ ىلإ انرشأ انّ مغر ةعنصلا
 :لاق يناتسجسلا متاح ابأ نإ :باشخلا نب دمحم وبأ لاق» : ةنازخلا ذب يدادغبلا

 لاقو «فرجعتلا نم هيف امل هللا باتك ىلع هرعشب دهشتسي نأل ًالهأ قدزرفلا سيل

 ٍميدقَّتلاِب هرعش طب هضرجعت نم قدزرفلا نس ر جي مل: :ًاضيأ باّشخلا نبا

 ّنباو يلع وبأ هيلإ لام كلذلو ءيّبنتملا الإ لكشُا ريدقتلاو ء"هيناعمب لخملا ريخأتلاو

 ابأ نأل ؛رعشلاب هل يلع يبأ ٌةداهش يبنتملا عفني ال ٠ .امهتعانص قفاوي امم هلال ,ينج

 ٌةمكأ مهَّنِإَف «يدمآلا مساقلا يبأو نييركسعلا ةداهش هعفنت امّنإو ءداقن ال برعم يلع
 0 بارعإلا دقن ے مهب ىدتقي

 ديز يبأ نع ىور نيخيشلا الكو 470 ؛تايدادغبلا يف يهو ؛١/١77 ؛صئاصخلا )١(

 . ۳۲۹ ؛يسرافلا يلعوبأ :رظناو

 ) )۲؛مامتلا 5١١.

 ) )۳؛صئاصخلا ١/7315.

 )٤( ؛بدألا ةنازخ ٠٤١١/١ .
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 تافّتصملا ٌبحاصو ؛هرصع كب لّوألا ٌةّيبرعلا ملع يسرافلا يلع وبأ وه اذه

 ىلع ةيرقبعلا هذه لالظ ىقلأ ,"!يطفقلا ٌلوقي امك ءاهلثم ىلإ ْقَبسُي مل» يتلا
 نم قيرّطلا لمكأ مث .هعم بنج ىلإ ًابنج هذاتسآ جهنمب اطخ يذلا ينج نبا هذيملت

 ءاهيلع انيتأ عابطو لئاسم 4 أضيأ هفلاخو :عابطلاو لئاسملا نم ريثك 2 هقفاو «هدعب

 ةاحن بناج ىلإ يلع وبأ ناك نييفوكلاو نيّيرصبلا نيب فالخلا لئاسم لك يو

 دادتعالا يرصبلا ٍبهذللا تامس نم ناك اذإو .ٌةّماع نييفوكلا ءارآ درو ةرصبلا

 ٌداَشلا ىلع سايقلا مدع تامّسلا كلت نمو ةءارقلا ةوق بابسأ نم اهرابتعاو ةرثكلاب

 ابأ ٌنكلو :هيلع سايقلا نم ىلوأ ليلقلا ىلع سايقلا كرت ّنأو ؛ليلقلاب دادتعالا وأ

 لب ءصيحمت نود نيدّلقملا وأ مهئارآل نيبصعتملا نم انوكي مل ٠ .ينج نبا هذيملتو يلع

 ًاخيشو وحّنلا ذب هئارآب ألقتسم ًاّيرصب ًامامإ ناك هنمز ذب يلع ابآ نإ ٌلوقلا حصي

 انه نمو ؛همالکب نونيعتسيو ءهلوقب نولوقي .هراصنأ اهّديمالت اهتاذب ةمئاق !ةسردل

 ركذ امك يلع يبأ هخيش مالك نم هعمجو .عّملاب فورعللا ماهلا هباتك ينج نبا فأ

 رهاظم نمو. يلع يبأ حاضيإو يِجاَجّرلا لمج نضاني ٌباتك وهو هل ّنومجرتملا

 ٍضعب 2 هعم اوفلتخا اذإو < ,وحنلا لئاسم نم ريثك  هعم مهقافتا مذيمالت ےب هريثأت

 ًانول يلع وبأ نوک اذكهو :مهيف هسرغ يذلا يركفلا ررحشلا ىدص كلذف ءلئاسملا

 .هيف ًامامإ ناكو ءاصاخ

annااا  

 )١( ؛ةاورلا هابنإ ۲۷۳/۱

 سه 095





 يفاثلا لصقل

 يوحنلا ىنج نبا بهذم

 ضعب غصو ةفصلا هذهبو ؛وحنلا لوصأ ملعل نسسؤمو ٌريبك يوحن حتفلا وبأ
 .يوحتلا ينج نب نامثع حتفلا وبأ امأو» : :(!ءايلألا ةهزن # لاق دقف هل اومجرت نم

 يزرخابلا ثدحتو .«فيرصّتلاو وحنلا ملعب مهملعأو .بدألا لهأ قذحأ نم ناك هنإف

 امك هفينصت 4 اوفلتخا دقو «بارعإلا ملع امس الود :('!لاقو .هقوفت نع

 يلع يبأ نع وحلا ذخأ حتفلا ابأ نأ فورعملا نمو يلع يبأ هخيش 2 اوفلتخا

 يلع يبأ خيشو دعب اميف هراكفأو هبهذم كب ترّثأ يتلا ّبتكلا هيلع ًارقو ءيسرافلا

 وبأ هخيشو «لوصألا» بحاص جارسلا نباب فورعملا يرسلا نب دمحم ركب وبا وه

 نب نامثع ركب وبأ وه دربملا خي خيشو «بضتقملا» بحاص دربملا ديزي نب دمحم سابعلا

 ديعس نسحلا وبأ طسوألا شفخألا ينزاملا خيشو .«فيرصتلا» بحاص ينزاملا ةيقب

 مهيلإو ءأبسن وحنلا يرصب وهف .هيوبيس ذيملت وهو .«لاوقلا» بحاص ةدعسم نب
 .«انباحصأ» مساب ًامئاد ريشي

 لمحي مل نإو «صئاصخلا» هباتك وحنلا ٍلوصأ فلا حتفلا ابأ نأ افرع اذإو

 :دربملا لعف امك «بضتقملا» هبتك دحا ىمسو .جاَرَسلا نبا هامسأ امك «لوصألا» مسا

 ًاحرش شفخألا «اوق» حرشو «فصنملا» هامس ًالوطم ًاحرش ينزاملا فيرصت حرشو
 .لالجإلاب هبتك 4 هيوييس ركذ نرقو ,شفخألاب هباجعإ نع هيف ربع .ًايفاو ًاقيقد

 ءادتقالاو وحنلا 2ب ةيرصبلا ةسردملا ىلإ باستنالا هسفن مزل دح يأ ىلإ انضرع

 يذلا لماوعلاو ةّلعلاو سايقلاو عامسلا نم ىررحشلا هّمقومو .نييرصبلا وحنلا مالعأب

 نم لاحب حيبي هب ال ةيرصبلا ةسردملا نم ةريغصو ةريبك لك دّيقتلأ نع ًاليلق هب دعتبا

 ةسردملا د هولعجي نأ نيسرادلل دربي 3 .ىرخأ ةسردم ىلإ اهنع هجارخإ لاوحألا

 . ٠۳۲ ؛يرابنألا نبال ءءابلألا ةهزن (1)

 ةاورلا هابنإو 20 / ؛ءابدألا م رظناو AEAY /F ؛ يزرخابلل رصقلا ةيمد )1(

ro/۲ . 
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 مه امنإ نييدادنبلا ناو .بهذملا يرصب هنأ ىلع ةحارص صن دقو .('!ةيدادفيلا
 راجتلا خيشلا لاق دقف ,هتيرصب ىلع نوثدحملا نوسرادلأ لصق دقو . هبتك 2 نويفوكلا

 ذب يرجي وهف .ًاّيرصب يلع يبأ هخيشك ناك ينج نبا ّنِإ» : صئاصخلا ةمدقم 4

 حتفلا ابأ نأ ةعانصلا رس ةمدقم 2 ءاجو .«بهذملا اذه لوصأ ىلع هثحابمو هبتك

 .يرصبلا بهذملا وه ءوحنلا 2ب دحاو بهذم ىلع اناك»: ص يسرافلا يلع ابأ هخيشو

 اذه ع «مهریغو نييدادغبلاو نييذوكلاو نييرصبلا ريغ نع اذخأي نأ نايبأي ال اناكو

 ناك يلع ابأ نإ :(0فراعملا | ةرئاد ب يناتسبلا داؤف لاقو ءامهل ٌريبك فاصنإ مالكلا

 بهذ اذه ىلإو ,«بهذملا يرصب هلثم ينج نبا جرخف ءةرصيلا لهأ بهذم ىلع

 كش نم سيل هّنِإ مث» : : )لاق ثيح «ينج نبا نع هتلاقم # سلط دعسأ دمحم روتكدلا

 نم هريغ أدّلقم نكي مل ةيرصبلا ةسردملا ىلإ هباستنا نم مغرلا ىلع حتفلا ابا نأ

 امكوهو .«هب درفنا لقتسم بهذم بحاص ناک هّنإَ ,دادغب وأ ةفوكلا وأ ةرصبلا ةمك

 دحأ هرابتعا ىلإ فيض يقوش روتكدلا بهذ امنيب .«هيأرب ًاًلقتسم هما ناك» : هنع لاق

 امهمازتلا ةدش ىلع هديكأت عم يسرافلا يلع يبأ هخيشك ةيدادغبلا ةسردملا مالعأ مهأ

 نأب ًانايحأ نييدادغبلا مساب نييفوكلا حتفلا يبأ ةيمست لّلع دقو ؛يرصبلا بهذملاب
 بهذملاب نورثأتي دعب اميف اوذخأ مث ؛نييفوك ءدبلا 2 اوناك ةيدادغبلا ةسردملا مالعأ
 نم هوبستكا امو :مهتيفوكب اولكشف وكلا بهذملا نع ًاليلق نودعتبيو «يرصبلا
 ٌةاحن مه .نويدادغبلا ناك اذإو يدادغيلا ٌبهذملا وه ًاديدج ًابهذم يرصبلا بهذملا

 اذه قبطني فيكف «فيض يقوش روتكدلا ىري امك يرصبلا بهذملاب اورثأت نويفوك
 .؟يسرافلا هخيشو حتفلا يبأ ىلع

 .يوحتلا حتفلا يبأ بهذم ىلإ لص وتي نأ يئارماتسلا لضاف روتكدلا دارأ دقو
 هدهو ءاهيلإ لصوتي نأ ديري يتلا ةجيتنلل ةمّدقم اهلعج سسأ ةلمج كلذل دشحف

 :يه سسألا

 . ۲٤٤/۲ ؛ناملكورب ؛يبرعلا بدألا خيرات (۱)

 .ةمدقملا نم ٤٤/١ ؛صئاصخلا (۲)

 . ىلوألا ةعبطلا « ةمدقملا نم 5 ١/ ؛بارعإلا ةعانص رس (۳)

 . ٤0١/۲ ؛يناتسبلا «فراعملا ةرئاد (5)

 )٥( دلجملا ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم ۳٠؛ ص٦1٠١

 7557 ؛فيض يقوش ؛ةيوحنلا سرادملا ()
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 .اهب حتفلا يبأ مازتلا ىدمو ءةيرصبلا ةسردملا سسأ - 1

 .حتفلاوبأ اهمدختسا يتلا ةيوحنلا تاحالطصالا -

 ؟[ةاحنلا نم] هسفن دعي نم عم - ج

 .ةيفالخلا لئاسملا 2 هتاسارد نم جذامن - د

 ءًاشاقن اهعبشأو ءاهحرط يتلا ريياعملا ىلع باهسإب ةّلدألا مدق نأ دعبو

 ىلع ةرفاضتملا ةلدألا هذه دعب هتيرصب چ ةبير وأ كش ياو ةةهبش ٌةيأف» : "راق

 هنأ يه ؛ةدحاو ِةجيتنبةلدألا هذه نم جرخن اننأ ىلع ينقفاوت د كنا هارأ يذلا ؟اهلوق

 وه يدادغبلا َبهذللا نإ : انلق اذإ الإ دوك الو يدادغب 0 «بسح ٍبهذملا يرصب

 ذإ ؛ انفعسُت ال صوصُتلاف كلذ عمو ,هلئاسمو هسسأو ٍةتاحلطصمب يرصبلا ٌبهذملا

 ؛مهنع لزعمب هسفن لعج لب ءنييف نييفوكلا نم الو نييدادغبلا نم هسفن دعي مل وه

 :"راق دق سلط دعسأ روتكدلا ناک اذإو .«نييرصبلا نم نوكي نأ هسفنل ىضتراو

 ةيرصبلا ةسردملا ىلإ هباستنا نم مُغّرلا ىلع حتفلا ابأ َّنأ 4ب كش نم سيل هّلإ مث»

 ٍبهذم بحاص ناك هّنِإف دادغب وأ ةفوكلا وأ ةرصبلا ةمئأ نم هريغ ًأدّلقم نكي مل

 هريكفتو عساولا هلقعب اهشقانيو :ةلأسملا 2 هركف لمعي ناكو «هب درفنا .لقتسم

 [يسرافلا يلع وبأ يأإ وه دعيو» : : لاق دق نيمأ دمحأ ذاتسألا ناك اذإو ,«حيحصلا

 ` ىصقأ ىلإ سايقلا ٌمدختست ءفرّصلاو وحّنلا ذةسردم يؤم ينج نبا هديملتو

 ب ةيفنحلا نيب قرفلاك اهريغ نيبو اهنيب قرفلاف ءُصّنلا دنع فقت فقت الو ءدح

 روتكدلا نأ مغرو «ثيدحلا ىلع دامتعالا 2 ةيكلاملاو سايقلا ىلع ريبكلا مهدامتعا

 نم يدادغب وهفد : اهلوقب ةيدادغبلا ةسردملا مالعآ دحأ هربتعا دق فيض يقوش

 وهو :نييرصبلا ىلإ ٌعزني ناک زارط ؛يجاجرلاو يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ زارط

 وه ناكو ؛يرجهلا عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم داسو ءمع يذلا زارطلا

 2وكلاو يرصبلا :نيبهذملا نم نابختني اناك ذإ ؛هعويش ك4 بابسألا مهأ نم هذاتسأو

 امهعيراصم ىلع باوبألا حتفو ةحّسسُفلا عمو .نييرصبلا ىلإ ةديدش ةعزن عم

 . ۲۹۰ ؟يئارماسلا لضاف :د ؛يوحنلا ينج نبا (1)

 . ٠٠١ ؛(١) دلجلا ؛قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم )۳

 . ۱۸/۱ ؛نيمأ دمحأ ؛مالسإلا رهظ )۳

 )٤( ؛ةيوحنلا سرادملا ۲٠۸ .

 س إو



 ٌةجحلا امهفعسُتو ُرِظََنلا امهيدؤي ام ردقب نييفوكلاو نييرصبلا ةفلاخمو داهتجالل

 ٍلقع اذ ناك هنأ ىلع دّكؤت اهّنكلو . .حتفلا يبأ ةيرصب دّكؤت ًاعيمج لاوقألا هذهف

 قامعألا طب ام ربسو فاشتكالا ىلع ةقئاف ة ٍةردقمو : ةديعب ٍةرظنو عساو ٍقفأو ررحتم

م ىلإ ليملا ٌديدش يرصب وهف .هئالجتسا نع هٌريغ زجع ام عادباو قلخل
 بهذ

 اهب ذخأ قحلا رايعم هل قورت رخآلا بناجلا  ٌةركف ىأر اذإ هنكلو ؛نييرصبلا

 لك ىلع نيقفتم ًاعيمج 5 ةرصبلا ٌةاحن نكي ملو ؛هتّيرصب نم كلذ هجرخي نأ نود

 ٌنأو ءًانالف الإ َنويرصبلا هب لاق مالكلا اذه ّنأ ةاحنلا بتك ے درو ام لاطف .لئاسملا

 بجعأ دق حتفلا وبأ ناك اذإو ءنييفوكلا نم ٌنالف مهعمو نوُيرصبلا اهدر ةلأسملا كلت

 هجرخي ول كلذف :نويفوكلا اهب لاق ةلأسم ےس باوص هجو ىأر وأ يوك وهو «بلعتب

 رداَّثلا طب الإ نييرصبلا عم قفا دقط لمجملابو ءاهریغ چ هلخدي الو .هت درصب نم

 ؛يلع ايأ هذاتسأ اهب فلاخ ءارآ هل ناك مث نمو ءرداتلا 2 لإ نييفوكلا عم فلتخاو

 نإ : لوقي نأ ٍدحأ قح نم سيلو ؛ةذفانلا هّتريصب هب هتقعسأ امب اهيف درفنا ءارآو

 نأ بجعلا نمو ؛ةّيضقلا ىلإ حتفلا وبأ رظن ةيؤّرلا هذهيو «نييرصبلا عم هّلك قحلا

 لإ: :حتفلا يبأ نأ نع لوقي مث ,ةيدادغبلا ةسردملا مالعأ نم ناملكورب ه. هدعب
 5و

 .هسفن عضي ٌثيح ءرملاو .«نييدادغبلا نم ال نييرصيلا نم هسفن

 اهساسآ ىلع ْفّنصُي يتلا سايقلاو عامسلا ةلأسم ّنأ ركذلاب ريدجلا نمو

 نم الأ كلذو ؛قلطملا اهلكشب ّدخؤت الأ بجي نييف نييفوكو نييرصب ىلإ وحنلا ءاملع

 - يوك وهو . ةروهشملا يئاسكلا ةملك َّنِإ لب .عامتسلاو سايقلاب ذخأ دق نيفرطلا

 ج ا دقو ءأذإ سايقلا ٌباحصأ نييفوكلا نأ ينعت بتي سايق وحلا

 لاقو .(برعلا طالغأ ٌباب) :وه أ 'اصئاصخلا ےب ًاباب يّنج نبا دقعو «برعلا طيلغت

 ك وحنلا اذه لخد امنإ : :لوقيو كلذ هجو یری هللا همحر يلع وبأ ناك» : هّلهتسم ے

 اميرف ...اهب ّنومصتعي نيناوق الو ءاهنوعجاري لوصأ مهل تسيل مهنأل ؛ ءمهمالك

 زمهك ًارومأ ٍمهطالغأ نيب نم ركذو «دصقلا نع هب اوغازف ؛ءيشلا مهاوهتسا

 تمألتساو . .جحلاب تابلو .تايبأب يجوز تأثرو .قيوسلا تألحو "!بئاصم

 . ۲۷۳/۳ ؛صئاصخلا (۲)
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 مك ردملا لهأ نع ذخألا كرت)  نييرصبلا بهذم ىلع ًاباب حتفو ....رجحلا

 نم ردملا لهأو ةرضاحلا تافلل ضرع ام كلذ عاتتما ٌةَّلعو ,"”ريولا لهأ نع ذخأ

 ماو ؛مهتحاصف ىلع نوقاب ةنيدم لهأ َّنأ ملع ولو ءلطخلاو داسفلاو لالتخالا

ع ذخألا بجول مهتغلل داسفلا نم ُءيش ضرتعي
 .«ردملا لهأ نع ذخؤي امك مهن

 ءيجي دق ام ركني مل يلع ابأ َّنأ دروأو ءاذه زواجتي هلعج هررحتو حتفلا يبأ ٌحماستو

 مل كلذك رمألا ناك اذإف» :لاقو ؛تيروح وحن رازن ينبا ةغل ًافلاخم نميلا ةفل

 لبقت ىلإ ٌقيرط دجو ام أطخلاب ٌروهمجلا فلاحي ام هنم مسي حيصفلا ىلع عطقن

 ىأر اذهلو ء*لوبقلا ةحاصفلا طرتشيو .ليلعتلاب هداهتجا دیقی وهف .«اةدروي ام

 كلذل دقعو ؛ىرخأ ىلع ةدحاو ةيوقت ّرمأ ىأر هَّنكلو ٌةحيصف برملا تاغل عيمج

 :ةرابع نم مجاعملا كب هارن ام اذه نمو .(”ةّجح اهّلكو ؛تاغللا فالتخا 2 ) ًاباب

 نييرصبلا نأ وه نيبهذملا باحصأ نيب قرفلا نكلو ءاذك ٌمّضلا وأ حصفأ ٌرسكلاو

 ركذ دقف ءاهرمأ ءالجتسال اهيلإ ةراشإلا نكمي ٌطباوض مهسايقو مهعامسل اوعضو

ّيسرافلا يلع يبأ نع هتسارد 4 يبلَّشلا روتكدلا
 ,ةرثكلاب دتعي «يرصبلا بهذملا نا 

 معلا ىلع مهماكحأ نوردصُي نوُرصيلاف ."لیلقلاب تعي الو دالا ىلع ٌسيقي الو

 الأ اًّمإو .مهبهذم قفاوي ىّتح هولوؤي نأ امإَف ؛لئاسملا نم كلذ ادع ام امأو «بلغألاو

 اوتاكف ؛نويفوكلا اًمأو .ذوذشلاب هيلع اومكحي لب «هیلع اوسيقي الف هب اودتعي

 د ءاهيلع نوسيقيو «برعلا مالك جب اهّريغ دري مل نإو .ةّيدرفلا دهاوشلاب نورتي

 زاوج هيف ًادحاو ًاتيب اوعمس ولو باب هولعج مالك چ ًاردان وأ رعش ب أظفل اوعمس

 :“اضيأ يِبلشلا روتكدلا لوقيو هيلع اويوبو ءالصأ هولعج لوصألل فلاخم ءيش

 نم أسأب نوري الش نويقوكلا اما ٍيئانشلا ريثكلا ىلع نوسيقي اوناك ٌنييرصبلا نإ

 84 ؛ن.م )١(
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 44٠ ؟يسرافلا يلع وبأ (۷)

 ) )0؛ن.م 7١5

 م ۲۹۷ -



 نأ ىرن اذكهو «ًالصأ هتولعجيو :ةرورضلا ب د زوجي ال يذلا ٌداْشلا ىلع سايقلا

 اهيف ددشت ءدويقو طباوض قفو نكلو ,عامّسلاب ناذخأي امهنأو «ناسيقي نيضرّطلا

 .نويفوكلا اهيف لهاستو .نويرصبلا

 ىلع لوقلا) "باب و «ئدم دعبأ ىلإ هيف راسو «سايقلاب يّنج نبا نخأ دقل
 :برضأ ةعيرأ ىلإ دارطالاو ذوذشلا ينج نبا مسق (ذودشلاو دارّطالا

١ 

.۲ 

 ةيونملا ةباثملاو ةبولطملا ةياغلا وه اذهو ءًاعيمج لامعتسالاو سايقلا ذب درّطم

 ؛ةفللا تروطت هئوض ىلعو . ديعسب ثررمو ءأارمع تیرضو .ٌديز ماق : :وحن

 امّنإو «برعلا هب تقطن مالک نم انيديأ نيب ام لك سيل ذإ دعاوقلا تدعّفو

 ريطأتو اهيصخو ةفللا ىنغ ناكف هب اوقطن ام ىلع سايقلل ٌةجاحلا تضتقا

 .ةتيجهنمو وحنلا

 نم «ٌعديو ردي نم يضاملا وحن كلذو ؛لامعتسالا 4ب داش سايقلا ب ٌدرّطم
 .لقاب :عامسلا 4 رثكألاو ,سايقلا وه اذه ءٌلقبم ٌناكم :مهلوق كلذ

 3 ما 0 ام

 تبوصتساو ,ثمرلا صوخأ :مهلوق وحن ؛سايقلا 2 ذاش لامعتسالا 4 درطم .۳

. 

 .لمجلا ليفتساو ..؛لمجلا قونتساو ءةأرملا تليغأو .ذوحتساو ,رمألا

 ٤ وحن واو هنيع اميف لوعفم ميمتتك وهو .ًاعيمج لامعتسالاو سايقلا جاش

 كلذ لکو .. .دووقم سرف :نويدادغبلا ٍیکحو ءفوودم كسمو ٍنووصُم وق

 نباو هيلع ٍهريغ در و هيلع اع سايقلا وسي الف :لامعتسالاو سايقلا اش

 سايقلاو اي هيلع اقف اصأ ةت ۷ نعل .هسق هيف هب دراو املا

 الو ,عامسلل ًافلاخم ييرعلا نع ءاج امو !ًالامعتسا ىوقألا ىلع يرجي امّنِإ

 رثكأ هريغ نوکیو .سايق وهو .«يشلا لقي دقو دري نأ يغبني سايق هدضعي

 بسلا ذب يفقثو ةءونش ىلإ بسلا ب يئ وحن ٍسايقب سيل هنأ ال لإ هتم
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 مث ءام ءيش ىلإ سايقلا َكاّذأ اذإ» :ٌلوقي .هب برعلا قطن طن تبث اذإ عامّسلاب

آ ءيشب هيف تقطن دق ٌبرعلا تعمس
ع تنك ام عدف ؛هريغ سايق ىلع ّرخ

 يل

.هتزجأ املثم ٌرْخآ نم تعمس نإ هيلع مه ام ىلإ
 لمعتست .ريخم هيف تناف 

 هدضاعي الو ؛عامّسلل ًافلاخم ييرعلا نع ءاج ام» :(')لاق هب هنكلو «تئش امها

ةمصع هل قبي مل ذإ دری نأ يغبني سايق
«هعاعش ٌحمجت ٌةكسم الو هُفيضُت د 

. 

ايهذم سايقلا ينج نبا ذخّتي ملو
ب يرفي ناك لب ؛بسحف هسفنل أ 

 وعديو ؛ه

 لب «یرت ام ىلع سقف» : "رو ةيف ؛لاجترالا هيف حيبيو ؛هيلع ضحيو .هيلإ

إ هلالخ نم صوتت دق بحر ّىدم َسايقلا َّنأ یری
 ءبرعلا هب قطتت مل ام ىل

 نإف 0 :"لوقي ءًاهجو هل جت نأ كيلعو
 قطنت مل برعلا نأ كدنع حص

 كادأ كّسايق ناك ام تددعأو :ٌةّتبلا هيلع اوعمجأ ام ىلع تنك نأ كسايقب

يق هّنأل ؛ةرورضل وأ عجاسل وأ أ دّلوم رعاشل هيلإ
 كومو «مهمالک ىلع سا

: :۵ٌراق ثيح .هفالسأ نع د ذخأي «يرصب اذه
 دقو «نسحلا وبأ ىّصو كلذب» 

 ثيح .هذاتسأ نع هذخأ ء(برعلا طالغأل ًاباب) صئاصخلا 2 ينج نبا دقع

 یری هللا همحر يلع وبأ ناك: :لاق
 < وحنلا اذه لخد امّنإ : :لوقيو كلذ هجو

و ؛اهنوعجاري ٌلوصأ مهل تسيل مهنأل :مهمالك
 امّناو ٠ اهب نومصتعي َنيناوق ال

ب نوقطني ام ىلع مهُعابط اهب مجهت
 اوغازف .ءيّشلا مهاوهتسا اميرف ؛ه

 نع هب

 .«هظفل حيرص نكي مل ناو ءهلوق ىنعم اذه .دصقلا
 ددعي حتفلا وبأ ذخأو

قو «سايقلا نع تَّدش يتلا برعلا أ طالغأ
 اذه عيتأ دقو ءأطخ اهيلع سي

 يذلا بابلا نيبو هنيب نوكي دقو . ![ءاملعلا طالغأ 4. ًاباب) بابلا
 هقبس

م حتفلا وبأ ناك دقف كلذ عمو ؛ىبرق جئاشو
 برعلا تاجهل ىقبت نأ ىلع أ ارص

منت نإو ؛عيمجلا هدري ًابذع ًالهنم
ةجح اهلك برعلا ُتافلق :مهُبراشم ت
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 ,"0ةّجح اهلكو تاغللا فالتخا باب) وه .صئاصخلا £ ًاباب كلذل دقعو

 ذب نييزاجحلا ٌةغلو سايقلا اهبقي ءامد لامعإ كرت كب نيّيميمتلا ةفلف

 دّلْخُيو .هب ٌدْخْوي .سايقلا نم ًايرض نيموقلا نم ٍدحاو لکل نأل ؛كلذك اهلامعإ

 ةّيرصبلا تاحالطصالاب همازتلا لالخ نم ٌرهظت حتفلا يبأ ةيرصبو .هلثم ىلإ

 رجلاو رجلا فورحو فرظلاو لدبلاو تعّتلا» :"!نولوقي نويرصبلاف .وحنلا ب
 فطعلاو نأشلا ريمضو ةّيعم لا واوو يدعتُاو فورصملا ريغو فورصملاو

 بارعإلا تامالع نيب زييمتلاو لعفلا مساو لعافلا مساو رمضملاو ريمضلاو

 فورحو لحملا وأ ةفصلاو ةمجرتلاو ةفصلا» :نييفوكلا دنع اهلباقي «ءانبلاو

 ريمضو فرصلا واوو عقاولاو ىرجملا ريغو ىرجُلاو ضفخلاو ضفخلا
 مهدنع لعفلا مسال سيلو «مئادلا لعفلاو ىنكملاو ةيانكلاو قستلاو لوهجملا
 مدختسي حتفلا وبأو «ءانبلاو بارعإلا تامالع نيب نوزيمي الو :حالطصا
 روتكدلا دروأ دقو ء4 بتک عيمج ےب ثحبي اميف نييرصبلا تاحالطصا

 وبأ اهيف ذخأ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ٌةلأسم نيسمخو ًاسمخ يئارماتسلا

 عم ًايشمتو ؟' هتيرصب © د كدعب كش نم لهف ,نييرصبلا بهذمب حتفلا

 يذلا ِرّْيَثلا هركفو .ةقيقحلا دشني يذلا يررحتتلا هلقعو باوّصلل هراصتنا

 نأ َّلقو ءوحنلاو ةفللا 2 نيّيفوكلا نع يوري ينج نبا ناك ءايشألا نطاوب أرقي

 نبا ىور دقف :مهنع ذخأي نأ وأ نييفوكلا نع يوري نأ ٌلبقي .ًاّيرصب دجت

 ا"!تيّكسلا نباو ءارفلاو "يئاسکلا نع ىور ؛ةديدع َنطاوم 2 مهنع ينج

 VT 27537 /7 ۰۱۹۷ ء۱۲۰۵ ١/ رظناو ۰۰ /۲ ؛صئاصخلا

 . 6 ؛يوحنلا ينج نبا
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 نسحب هباجعإ ىدبأو ,ةددعتم ّنطاوم ب يئاسكلا ىلع ىنثأ دقو ."!بلعثو

 :'لاقف ؛ىلعب (بضغ) يّدعت ىلع ًاسایق (ىلع) ب (يضر) هتيدعت ےب هبهذم
 : يلع يبأ هخيش رثا يفتقي اذهب وهو «هنسحأ امو يئاسكلا ٌبهذم اذهف»

 القتسم ًاباب هدارفإل هيلع ىنثأ دقو .دادّسلاب بلعث فصي ناكو .يسرافلا

 لمعلا اذه نأ ىأرو ,لوهجملل ءانبلا اهمزالي يتلا لاعفألل .«حيصفلا» هباتك

 . “اةفل ةقرو ةئام ظفح نم ٌفرشأ ٌفيرش

 :ًاحوتفم هلبق ام ناك اذإ يقلحلا فرحلا كيرحت # نييفوكلا بهذم قفاو دقو

 نم ۵ ةيآلا] ٌةرهج# : :ةءارق ىلع قيلعتلا ذي لاق . كيرحتلا اذه نوزيجي ال نويرصبلاو

 هيف امم وحلا اذه نم ءيش لک چ انباحصأ ٌبهذم» :“ءاهلا حتفب «[ةرقبلا ة ةروس

 ٌبهذمو .هيف ٌةفل هنأ ىلع لإ كري ال هنأ حوتفم فرح دعب ٌنكاس يقلح فرح

 هوعمسي مل ناو ,حتفلا هيف نوزيجيف ؛ ًايقلح ًافرح هنوكل يناثلا ٌكّرحي هنأ نييفوكلا

 ج الإ هيف قحلاو مهعم الإ ٌدعب نم لوقلا ىرأ امو ءِرَخَّصلاو ٍرْصلاو رحبلاو رخبلاک
 مهل هبصعت مدع دّكؤي امك ءانياحصأ : :هلوقب هتيرصب انه دكؤي حتفلا وبأو أو ؛««مهيديأ

 هلوقي ام لوقت ليقع ةّماع نأ هفقوم ززع دقو .رخآلا بناجلا 4 ّقحلا نأ ىري امدنع

 دقو ءًاردمو ًارضح ةحاصفلاب مهل ريو ؛ليقع ينب نع نخأي حتفلا وبأو :نويفوكلا

 يناثلا فرحلا نوكرحي هذه انمايأ 2 ةيدابلا 2ب نيبراضلا بارعألا نم ًاريثك ُتعمس

 كيو .رورقم :رورغم و دوّمحم :دومحم  نولوقيف ءًاّيقلح ناك اذإ ةملكلا 2

 .لهبتك نم ةديدع نطاوم ب نييفوكلا حتفلا وبأ قفاو دقو ,فورعم :فورعم

 باجعإلا ديدش .يسرافلا يلع يبأ هخيش رثأ ًايفتقم حتفلا وبأ ناك دقو

 چرخي الو ؛هكلف 2 رودي :هخيشب باجعإلا ديدشو .هخيش مهب بجعأ نيذلا مالعألاب

 شهدي حتفلا يبأ بتك عبتتي نمو ؛يلجتسيو ءفشكيو .فيضيو ينفي لب «هرادم نع
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 س سانلا هنرقو .«عمللا فّدصم» :' )نولوقیف .هب ينج نبا نوفرعي اوناكو .يوحنلا هملع ىلع ٌةلالد اهرثكأو صئاصخلا دعب دوب اهمهأو ينج نبا بتك رهشأ دمي هّلِإ ىتح ذا ناكمب ةئمهألا نم باتكلا اذهو ,«يسرافلا يلع يبأ هخيش مالك نم ۾ هعمج» :' ”نومجرتملا هنع لاق دقو .عمّللا» باتك اهنمو ,يسرافلا يلع يبأ ىلإ هيلع تلمتشا ام مطعم ج ٌلضْفلا دوعي وحنلا بيتك كلانه لب هيس "يسرافلا يلع يبأ لقع دي ةرثعبم ًةينهذ دراوشو تارطخ تناك نأ دعب دوجولل اهزاربإو اهتيبثت ےب ماتلا لضفلا دوعي حتفلا يبأل نكلو .اهررح يتلا ةّيلكلا لوصألا نم ريثك كب يلع يبأب ءاضتس اضتسا هنأ ىلع لدتو .اهدروأ يتلا باوبألا يه ةريثكو .)بارعإلاو يناعملا ؛ بذاجت ب باب)و أ" !(اهنم اهريغ لوصأ ءاشنإو لوصألا ضقن ےب باب)و .(ببّسلا نم ببسملابو ببسملا نم بيسلاب ءافتكالا ے باب)و .هضرم نم هتيواد اذإ :لجّرلا تضرم : :كلوقك باجيإلا ىلإ بلسلا نم لعفلا لوحت (ضرم) نم ءارلا فيعضتو موكشيأ اع هل تلر اذإ :لجرلا تيكشأ نوکیف (اكش) ىلع ة ةزمهلا لاخدإك «ىنعملا ريغي ر ةملكلا ب ينوّصلا رييفتلاف هيف ملا نح نم بجعل هطسيأو هركذأ ام ىلع عضوا اذه نم هللا همحر يلع وبأ انهبن» :هتيادب ےس لاق ٌفيرط باب وهو بسلا ل باب]و «أ “(مسالا ىلإ ىمسملاو ىّمسملا ىلإ مسالا ةفاضإ در باسو ؛ ,"!(نايعألا نود يناسملا ىلع مالعألا قيلعت د بابزو ''(رعشلا يناعم بارعإلا يناعم ةهباشم ك باب) :باوبألا هذه نمو ٠ .هسفن حتفلا وبأ حرصي امك اهراسم هجومو اهطابنتسا 2 ببسلا يلع وبأ ناك اهلماكب ًباوبأ هبتك ے جاو نإ لب .هب حتفلا يبأ ءادتقاو .بتكلا كلت چب هئارآو يلع يبأ دورو ةرثكل
 كش
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 يه ةثالثلا بتكلا هذه تراصو.٠ ,يسرافلا يلع يبأل حاضيإلاو يِجاَجٌّرلل لمجلاب
 بتكلا تراصو ؛ماشلاو نميلاو زاجحلا لهأو برغملا لهأو نييرصملا دنع ةلضفملا
 تءاج ناو إو فيرصتلا ي هنم ةريخألا باوبألاو ٠ ىحنلا 2 اهُيلغأ أباب َنيعبسو ةثالث ىلع عملا لمتشا .نيرخآلا نيباتكلا قاف ام حورشلا نم يقلو ؛ ,وحنلا سيردتل ةدمتعم ا
 هذهل حتفلا وبأ هعضو «يسردم باك عملا ٌباتكو .ًاضيأ وحنلا دب باوبأ عم ٌةلخادتم
 ةلوهسو ةيفاصلا هترابعو طيسيلاو حضاولا هيولسأب نيملعتملا نم هبرقو ؛ةياغلا
 وبأ حجت دقو ,حاضيإلا باتكو لمجلا باتك نم سفنلا ىلإ ًايرق رثكأ ناكف ءهلوانتم
 ةرصاعملا ةيميلعتلا بتكلا دحأ هنأكو «باتكلا باوبأ ضرع 4ب دودحلا ىصقأ أ ىلإ حتفلا
 هباوبأ نم باب ّلك حتفلا وبأ ردصو .يرجملا عبارلا نرقلا ىلإ هخيرات دوعي باتك ال
 ىلإ دمع مث ,فرحلاو لعفلاو مسالا في فيرعتب أكدتبم حوضولاو ةقدلا ج ةياغ فيرعتب
 ماعلا طخلا ىلع ةرطيسلاو ةقّدلاو طبضلا ىهتنمب دحاولا بابلا 2 عيرفتلاو ميسقتلا
 ةثالث ىلع هسفنب يدعتملاو رج فرحب دعتمو هسفنب دعتم :نايرض يدعتملا لعفلاف
 رع رصتقا ناو ,ةفولأملا ةيداعلا لمجلاو ةيرعشلاو ةينآرقلا دهاوشلا نم ةلثمألا دقت ىلإ حتفلا وبأ دمع امك ؛ليعافم ةثالثو نيلوعفمو دحاو لوعفمل دعم : :برضأ
 ًايرج ةبسن ريغ نم رخآ ًاددع كرتو ؛اهنم ًاددع بسن ءايرعش ًادهاش نيعبسو ةينامث
 ناك ناو ,ىرخألا هتافلؤم كب دهاوشلا ةرازغل ةبسنلاب عضاوتم مقر وهو ؛هتداع ىلع
 .باتكلا مجح عم بسانتي

 ةمس يهو ,ةرابعلا ةعاصنو ةطاسبلاو حوضولا ب ٌةياغ باتكلا بولسأ ناك
 انماّيأ .جاتن نم نوكت . داكت «لوانتملا ةبيرق هّتلثمأ تناكو ٠ ,حتفلا يبأ بتك ٌرئاس مست
 ءارج ملهو ؟َكّرزأ كتيب نيأ : ماهقتسالا كو جنت رشلا لعفت ال :"!يهثلا ےب هلوقك
 نع هب ىأني يذلا دارطتسالاو لمملا ليصفّتلاو بانطإلا حتفلا وبأ هيف بّدجت دقو
 املا ٌديعقتلا : :نارمأ اهّمهأ ؛سسسآ نم هباتك 2 حتفلا وبآ قلطنا دقو ٠ ؛عوضوملا
 لوقت ار رسک رم مل فرحأ ةثالث مسالا زواجت نإ : “بسلا ےب هلوقك ءاهحیضوتب مث ءاهعضي ةّماع ١ ةدعاق نم ةّيوحن ةلاسم لك ىلإ قلطني وهف .راركتلا ُبْنِجتو
 لعفلا عضو ءوض ىلع دعاوقلا لمكي ذخأ مث ... ..يسبلغت : :بلغت ىلإ ةفاضإلا كب
 عمّللا باتك ےب وأ هبتك 4 ةدحاولا ةلأسملا ةجلاعم ف راركألا بّنجت امك .هتئيهو

 .511 ؛عمّللا 00(

 ‘TA )۹¥ ؛ عمللا )0

r~ 



 هاًتبتي يذلا يَرلا ركذي لب .ةيوحنلا تافالخلل ضْرَّتلا مدعب باتكلا جّوتو «هسفن

 لخأ امم ءاهعيرفتو باوبألا بيعشت نم يجاجزلا هب عقو ام ذب عقو هّنكلو ؛هب عنتقيو
 .ٌةرئانتم لئاسملا لعجو باتكلا ةّقدب

 باتك» :وه ءيسرافلا يلع يبأ هخيش مالك نم هعمج رخآ ٌباتك حتفلا يبألو

 نيريخألا نأ ودبيو .«يلع يبأ ةركذت دييأت» : :وه ثلاث باتكو «وحنلا 2 ّدقلا يذ

 هفالسأ راسم ىلع حتفلا وبأ هيف راس « «يرصب ّباتك عملا باتكو «نادوقفم

 .هتداعك ًانايحأ هيأرب دهتجا وأ مهريغ يأرب ذخأ ناك نإو .نييرصبلا

 امس ءأماه ًاحرش هيلع عضوو «ينزاملا فيرصت يلع يبأ ىلع أرق دقو
 فأ ام ىنغأ نم لب ءفيرصتلا ملع 2 اهانغأ نمو ءهبتك لئاوأ نم وهو .«فصنملا»

 نبال ناك نإو حرشلا» نأب كلذ ےب نوبيصم مهو  نوقّقحملا ركذ دقو ؛ملعلا اذه ل

 ,يّنج نب حتفلا يبأ هذيملتو يسرافلا يلع يبأ ًاعم نيمامإلل ةقيقحلا وه .يّنِج

 ام لئاوأ نم ناك هّلعلو ؛هخيش ىلإ  اوركذ ام ىلع هيف ام رثكأ ٌدانسإ ناك نإو
 ءهنيودت نم ٌغرف نأ دعب هخيش ىلع حتفلا وبأ هأرق دقف «هذيملت ٌحيَشلا هب ٌنحتما

 .هنع يضرو «هداجتساف

 ةملكب ريشي ءالؤه ىلإو ,بهذملا يرصب حتفلا ابأ نإ :لوقلا انفلسأ دقو

 يتلا ةلثمألا ضعب مادقن فوسو . اهيف مهركذا درو < .ةيوحن ةلأسم يأ # «انباحصأ»

 :اهيلإ يمتني ةسردملا ىلع ليلد ٌقدصأ يهو ؛ :حتفلا يبأ بتك ے تدرو

 :نويفوكلا مه نويدادغبلا -آ

 : رش طبات لوق ے لاق نم لوق اًمأف» :('”ةعانصلا س 3 لاق

 بهذ امثإو ءاندنع» د دودرمك ءاح ىطسولا ءاثلا نم اولدبأف ءا ءاوثُدح : :دارأ هنإ

 نم عنمي ,توافت امهنيبو .ءاثلا نم ٌةديعبف ءاحلا اًمأق» :لاق م مث .«نويدادغبلا اذه ىلإ

 وه اذه .. .. يثالث ٌلصأ ثثحو يعابر لصأ َتحثح امنإو ءاهتخأ ىلإ امهادحإ بلقلا

 .نيققحلا ة ةقاخ « 141/5 ؟؛فصنلا 000
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 عبات ناك دق ٌيرّسلا نب دمحم ركب اب ْنأ ىلع انباحصأ ةفاك لوق وهو . باوصلا

 جاّرّسملا نبكي يبا ةعباتم ىرخأ ٌةرم دروأو «مهّلوق اذه # لاقو .نييفوكلا

 رکی وبأ عياتو» صئاصخلا 2 لاقف «ثثحو ثحثح ةلأسم 2 نييدادغبلل

 ناو اذهو .. ثّثح هلصأ ّنأو ,ءاث نم ّلدب تثحشح ب ةيناثلا ًءاحلا نأ كب نييدادغبلا

 هيأر «يرصب حتفلا وبأف .«لوقلا نم ٌرخآ قش د هّنإف ؛فرحلا لادبإل ًاطلغ اندنع ناک

 .ىرت امك نويفوكلا مه نيذلا نييدادغبلا قفاوي ال وهو ؛هباحصأ يأر نم

 دق نويدادغبلا ناك نإو :تينق : :انباحصأ تبثي ملو» ا :"اصئاصخلا 4 لاقو

 نم هيلع دوي امب عفتري مسالا نإ :نييدادغبلا لوق كلذ نمو» : :"'هیف لاقو .«اهوكح

ئاع نأل وهام مهدنع هعافتراف .هتمركأ كوخأو ءهب ثررم ٍديز :وحن هركذ
 داع د

 له ٌديز :لوقن ُنحنف :مهل َلاَقَي نأ ليلدلا اذه طاقسإو ءدئاعلا كلذب عفتراف :هيلع

 «هلبق اميف لمعي ال ماهفتسالا فرح دعب ام نأ مولعمو ؟هتمّلك له كوخأو ؟هّتيرض

صئاصخلا نم رخآ ٍناكم 2 نييفوكلل ًابوسنم ًمالكلا اذه حتفلا وبأ رركو
 ثيح .

 امب اّمإو :مهدنع هعفارم وه يذلا يناثلا ءزجلاب اإ هنوعفري نويفوكلاو» : لاق

 , نويدادغبلا مه نييضوكلا نأ ىرت ىرخأ ٌةرمو .«هعقاوم بسح هركذ نم هيلع ٌدوعي

 .لاعضاو لعضا ذي. لوعفملاو لعافلا مسا كلذك سيلو» :( صئاصخلا ذب لاقو

 :كّلوق كلذو ءاندنع لوعفملاو لعافلا مسا هيف ٌلصفني لب :ةَّلع افرح هيف فدض اذإ

 هّنكل .هيف ىوازُفم قو اذهو وازفم ٌلجر اذهو هيلإ یوعرم ٌرمأو وعرم ٌلجر اذه

 .«امهنيب قرف ال نييفوكلا بهذم ىلع

 «مومحم»و «ودعي» وحن 2 نكاّسسلا يقاحلا فرحلا كيرحت نع ثّدحتو
 فرحلا كيرحت نم مهنع ءاج ام ٌةرثك هاوهتسا الإ ّيرِجّشلا ٌنظأ امود :("لاقو

 )١( :؛صئاصخلا 05/1
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 يرابنألا نبال فالخلا لئاسم يف فاصنإلا يف ةسماخلا ةلأسملا رظنا (ه)
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 نيتيب ركذ مث ««نييدادغبلا بهذم ىلع مسالا ب هلبق ام حتفنا اذإ حتفلاب يقلحلا

 هساق دق اذهو» :لاقو .«رّهد» ءاهو «لَعّن» نيع امهيف ارح مجنلا يبأو ريثكل
 :(!!لاق ثيح مالك نم لمكأ ام ًايساق ناك لب «ًاسایق هارن ال انك نإو ,نويفوكلا

 ةحاصفلا نم هعقوم فيكو «هدروم لاح ٌلّمأت لب «هعمست ام لک ىلإ دلخُت ن أ كاّيإْف»

 .«هلو هيلع مكحاف

 ًافرح ٍبوهمل ًاريظن اوكح نييدادغبلا نأ يَّنظ بلاغ ذو» :'"ابضتقملا ب لاقو

 ٌدووقم سرق نويدادغبلا ىكحو» : ۳ لاقو .«ريسلا نم هب ٌروسم امهدحأ نيفرحوأ

 نويدادغبلا ىكحو» :لاقو «نووصم بوث ًاضيأ اوكحو ؛هضرم/ نم ٌدووعم ٌلجرو

 .«لعفأ فوس :نوديري «لعفأ وس :يحي نب دمحأ نع هانيور اميف

 ىلإ بهذي. سابعلا وبأ وهو ءانباحصأ نم هريغو» :(7”فصنملا 4 لاقو
 . ىوه تيوه لثم ّىمد تيمد ٌردصم هّنأل ؛مد نم نيعلا كيرحت

 ةبصاّتلا يه تيل نأ ىلع أمئاق ًاديز تيل :نويفوكلا يكحي» :"مامتلا # لاقو

 مسالا بصت نم اندنع يه لب كلذ فالخب نحن اندنع رمألاو ءًاعيمج نيمسالل

 .«ربخلا عفرو

 هيوري اذكه ةرودردب فيكف رشأب ينتييعأ :اهل لاقف» :"حهبملا 2 لاقو
 ءنييفوكلا ةياور ىلع حتفلا وبأ هيوريسو ««؟ردردب فيكف :نويفوكلا هيوريو ءانباحصأ

 .كلذ ىلإ ريشي نأ نود

 نع ةبلقنم ءالعف هلعج نميف ءاّوعلا 2 ةزمهلا َّنِإ :لوقأو» :“فصنملا 2 لاقو

 .ن.م )1١(

 ۸ ؛بضتقملا (۲)

 .ن.م (۳)
 )٤( ؛ ىكولملا فيرصتلا ٤٥

 ) )6؛فصنملا ۱٤۸/۲ .

  030؛مامتلا ٠١۸ .

 ) )۸؛فصلنملا ۱٦۰/۲

¬ 



 هيف انباحصأ نم دحأل ُفرعأ الو ؛هيوبيس بهذم وهو» :('!لاق مث ؛««ثينأتلا فلأ

 نسحلا وبأو .«ةبلقنم ريغ ةدئاز انه ةزمهلا نأ ىري ناك هّنإف ,نسحلا ابأ الإ ًافالخ

 .ىرت امك هباحصأ نم هّدعو ءيرصب وهو «طسوألا شفخألا وه اذه
: 3 

 ام بقعت 4 شفخالا ينعي . نسحلا ابأ الت دقو» :( ”ةعانصلا رس 4 لاقو

 يبأو ورمع يبأك انباحصآ ةّلج هياتك 2 ةهيوييس هدروآ
 ««مهریغو ساّبعلا يبأو ٍنامثع

 .يرصبلا بهذملا مالعأ مه ءالؤهو

 :باتكلا تايبأ نمو» :(!جهبملا ف لاقو

 امعج قلا عاجُشلاو َناومفألا امّدقلا هنم ٌتاّيحلا ٌملاس دق

 ,تاّيحلا ملاس دق :نويدادغبلا ىورو . تاّيحلا نم ءاتلا عفرب نحن هيورن اذك

 .«امدقلا هنم  ءاتلا رسكي

 تينق انباحصأ تبثي ملو تون نم ٌةينق َّنأ كلذو» :صئاصخلا 2 لاقو

 ةزاجإ» :("!لاق ءاهيلع سيل ربخ ميدقت ةزاجإ ےو «اهوكح دق نويدادغبلا ناك نإو

 دريوهو ء«انعم ًاضيأ نويفوكلاو انياحصأ ةفاكو نسحلا. يبو هيوبيس بهذم اذه

 نع هانيور اذكه» :نايفّزلل ًاتايبأ دشنأ نأ دعب .")لاقو . كلذ ركنأ يذلا ةرهلا ىلع

 نأ نيتياورلا فالتخا نم غلبو «اذه فالخ ىلع هوورف نويفوكلا امأو دی

 .ركذ امك عيرسلا رحب ىلإ زجّرلا رحب نم تايبألا نويو خا

 ىلع ردصملاو ناكملا مسا نأ انباحصأ لوق كلذ نمو» :( "صئاصخلا 2 لاقو

 .«ةسيقن نأ الإ يعايرلا 2ب لوعفم نزو

 .ن.م )١(

 .١ط 1۷/١ ؛ةعانصلارس (؟)

 ) )۳؛جهبملا 1١

 ةريثك دئاوف هيفو «(ناسحتسالا باب) يف ۱۳۷/١ ؛صئاصخلا )٤(

 . كانه باتكلا ققحم قيلعت رظناو ۰۱۸۸/١ ءن.م (0)

Y/N +i.» (7) 

T/1 i. (¥) 

~ Y~ 



 .«انباحصأ هتبثي ال اذه وحن ےب نينكاسلا عامتجا نم ءارفلا هزيجي يذلا اذه» راق ٌقيوكلا ءاّرفلا ىلع دريو

 انباحصأ هيلإ بهذي ام ةّمص ىلع ليد اذه كم : :ًاضيأ بستحملا ب لاقو
 نويفوكلا هيلإ بهذي امك سيل هّنأو .ءايشألا هذه وحن ذب ردقم دارم لوقلا نأ نم
 .«عقص ثيحو لح نيأ عبتي ّمُي نأ نم قحأ قحلاو :نييرصبلا ةخيشم لوقب ًالئاقو .[هيوتسرد نبا يأ] يباحصأ نم ناک نإو اهنع ّكرّتلا هيف ٌدقتعأ تنك دقلو» :' لاق .هبتك نم رخآ ناکم ےس ةيؤرلا هذه ٌرركيو .«هّلل دمحلاو .قحلا نيبو ينيب اهّنكل نييرصبلا نيبو ينيب ةبارق الو»:  لئاقلا وهو ,«أردقم نوكي نأ نود نم هانعم ىلع لومحم مالكلا ن نم

 «ارّتب ٌةرمحأ دمحلاب ءيرتشمك : اودشنأو ٠ اذه وحن ف ةزمهلا اوكح دق ٠ .نييفوكلا نأ ريغ انركذ امل ءايلاب نرد : :ةعامجلا ةءارق هيلعو» :* بستحملا 2 لاقو
 لامجإ هيف مالك فرصلا ىلع ًباوجلا بصنت اَنَنِإ :نييدادغبلا لوقو : لاق درا ج ايساف ناك ىرخأ ةرمو «فيرصتلا حرش : :اتباتك كي عضوملا | | اذه  نييدادغبلا نم انفلاخ نم ىلع درلا جب لوقلا انعبشأ دقو» :)لاقو «عضاوم  ٌةدئاز نوكت نأ واولا ب اوزاجأ دق نييد ادغبلا نأ ملعاو» :'7لاقو .«انباحصأ ¦ ٌةَفاكو ةديبع وبأ انباحصأ ك كلذ ركتأو برعم يسراف وه: موق لاقو» : “)لاقو .باتكلا | :لجسلا ركذو
 سس دنع جلوتو ٌةاروتو ٠ .ةلعوف اندنع ٌةاروتو» .('0لوقيو .«دساف هضعبو حیحص هضعب

 .۱۰۹/۱و۱/٤۸ رظناو ۱ ؛بستحملا )١(

Ai. (PD 

WN si. (PP 

 انرش | يذلا يقاحلا فرحلا كيرحت نع ثيدحلا ضرعم يف كلذ ركذيوهو ۵٠ ۷/١ م (2)
 , 77غ ١/ ؛ًاضيأ بستحملا رظناو ؛هيلإ

 . 01۸/۲ ؛ةعانصلا رس (0)

 ۱۹۳ /١والا ١/ ؛ةعانصلا رس رظناو ۳ ؛بستحملا (0)
 .16/5 نام (0)

 , ۲۷۵/۱ ؛ةعاتصلا رس 0

ETN i.e (%0 

- YA ~ 



 مهعم ركب وبأو»: روقيو «نويدادغبلا هيلإ بهذ ًامالك دریو .«لعفت :نييدادغبلا

 دق يرّسلا نب دمحم ركب ابأ نأ ىلع» : :ٌلوقي مث ««هداسف نع يلع ابأ تلأسو ٠ ًاضيأ
 دس رومآ 2 نيرصقم هباحصأ یری لب .«مهلوقب اذه ےب لاقو .نييفوكلا عبات ناك
 ًادحأ نأ تملع :«Lag ۳" !لاقو . 3 .. انياحصأ ىلع بجي ناك دقو» :(' وقي وه ۽ ءاهللخ

 ؛) زاقو ,«عابشإلا اذه هعبشأ الو ,ضوخلا اذه نقلا اذه ےب ضاخ انباحصأ نم

 .«تامأللا باتك : :ةاّمس < أباتك ٤ فنص دقو :نييدا ادقيلا يرخأتم ضعب تیأرو»

 ٌةرباع ترم وأ .دحأ ییا هثبسي مل .ةديدج تايرظن فشتكاف ,مهيلع دازو ' ءاهكسرو
 وهام انه درون نحنو :هةصتص نم دعت يهف ؛هخيش رطاوخ وأ نيمدقألا تافّلؤم

 :هيلع هفاشتكا رمأ ذي فقويو .هيلإ بستُي ناب قحأ

 :وحنلا لوصأ ےب فيلأتلا ¬۹

 ىلع وحنلا لوصأل ًاعجرم نوكيل هبحاص هعضو ًاباتك صئاصخلا باتك ربتعي
 ٌريطخلا ملعلا اذه نأ كلذو .مسالا اذه هناونع لمحي مل ناو « .هقفلا لوصأ رارغ
 ماحتفا نع ًالضف هجّلخو هلاشوأ ىندأ 2 ضوخلا» نويفوكلاو نويرصبلا ىماحت
 ةن ىّضوتملا طسوألا شفخألا نسحلا ابأ نأ حتفلا وبأ ركذ دقو ."0ءهججلو هرامغ
 تملع اذه انباتكب هتنرق تنأ اذإ٠ أييتك سيياقملا ّنم ءيش ب فّنص ناك دق» ه٠
 دقف شفخألا لمعل هحادتما | مغرو هب بتلا ةا هانيفكو ءهیف هنع انبن انأ كلذب
 ىّضوتملا ٍجاَرَّسلا نب ركب ابأ نأ امك ءهللعو هتاجاجتحا ب حدقلل ضّرعت هنأ ىلإ راشأ
 هنع لاق ءىحنلا لوصأ 4 ًاباتك عضو ّيسرافلا يلع يبأ خويش نم وهو ھ١٦۱٣ ةئس

 وأ افرح ًالإ هيلع نحن امب هيف مملي ملف ركب يبأ لوصأ باتك امأف» :حتفلا وبأ

1A1 /1 +Ù. (1) 

 . ۲۲۷/۳ ؛صئاصخلا رظناو ؛١/05؛ن.م (؟)

 )( ؛ةعانصلارس ١/٥1 .

 ٤۸۳ /؟و ٥۳1و ۲۹۰ /۱ ؛رظناو ۰۳۹۹/۱ ؛ن.م عدل

 7/١. ؛صئاصخلا (5)

 ن.م (5)

 ن.م (۷)

 مس ۳۹ -



 هيف هداقتعال اذه هلمعل أمّظعم ينج نبا ناكو .( هب هيلع قلع دقو .هلوأ ےب نيفرح

 سيلو .(' اءرظُتلاو سايقلا قيرط #2 بهذأو .برعلا ملع افا فص ام فرشأ نم هّنأ»

 بتكلا رثكأ 2 غرف دقرمأ اذه ّنأل ,مزجلاو رجلاو ّبصتلاو عضرلا هيف هضرغ

 لاح ريرقتو يناعملا نداعم ةراثإ ىلع ينبم باتكلا اذه امّنإو» ؛هنم هيف ةفّلصملا
 سيل» باتكلاف .")ءيشاوحلاو ءانحألا 4 اهماكحأ ترس فيكو ءيدابملاو عاض وألا

 اذه لوصأ لئاوأ ىلع لوقلا ماقم وه امّنإو بارعإلا موجو ثيدح ىلع ًاينبم
 نيفسلفتملاو ءاهقفلاو نيملكتملا نم رطّتلا ووذ مهاستي» باتك ُهَّنأ ًافرتعم 0 !ءمالكلا

 خذ حتفلا وبأ دقعو 3 اهعدوتسم نع ثحبلاو هل ٌلُمتلا نيبدأتملاو باّتكلاو ةاحّتلاو

 للع نأ ملعأ»: :"راقف .(؟ةَّيهقف مأ ةّيمالكأ ةّييرعلا للع ركذ باب) صئاصخلا

 للع ىلإ برقا - نيفعضتسملا مهفافلأ ال نينقتملا مهقاّدح كلذب ينعأو نيبوحتلا

 عامّسلا ىلع سايقلا بيلفت رهظي ليلحتلا اذهو «نيهقفتملا للع ىلإ اهنم نيملكتملا

 نود مازتلالا بوجوو صّنلا دوجول ةعضاخ هقفلا لئاسم نأ كلذ .حتفلا يبأ دنع

 ًاثالث قالّطلاو ًاسمخ ةالصلا تلعج اذامل ةباجإلا نكمملا نم سيل ذإ ءليلعتلا ةفرعم

 نسحلا نب دمحم بتك» نأ ىري حتفلا ابأ نأ عم ءاذكهو رمعلا 4ب ةّرم جحلاو
 انباحصأ عزتني امّنِإ هللا همحر [هقفلا 4 ةردانلا بتكلا بحاصو ةفينح يبأ بحاص]

 ("!,همالك ءانثأ ےب ًةروثنم اهنودجي مهنأل للعلا اهنم

 لوصأ نم ٌةذوخأم اهنأ ىلع ٌلدت يتلا ةريثكلا نيوانعلا نّمضتي صئاصخلا باتكو
 للعلاو ؟ةّيهقف مأ يه ةيمالكأ ةّيبرعلا للع 4 ملكتي وهف ؛قطنملاو مالكلا ملع نمو هقفلا
 ةّلعو ةّلعلاو للعلا ضراعتو للعلا صيصخت و ناسحتسا | 2 مّلكتيو ةزوجملاو ةبجوملا

 ءافتكالاو ةلدألا علخو نيمكُحلا نيب افقي مُكحلاو .نيتلعب لولعملاو لالتعالا رودو ةلعلا
 لوصأ نيب هباشّتلا ىلع حارتقالا ٌبحاص ّصنو .كلذ وحنو سكعلابو بّبسملا نم ببسلاب

 ن.م 0010)

 ) )۳م.ن؛١/١

 ”؟/١1؟ن.م (۳)

 ”ال/١؛ن.م (5)

 ن.م (4)

  (Dم.ن؛١/8:

WAN si. (¥) 
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 كاّذأ اذإ :صئاصخلا  يّنج نبا لاق» :لاقف «ينج نبا دنع هقفلا لوصأو وحنلا

هيف تقطن دق َبرعلا تعمس مث ؛ءيش ىلإ سايقلا
 ام عدف ؛هريغ سايق ىلع رخآ م يشب 

 ضقت: :هقفلا لوصأ نم ٌءيش هّيبشُ اذهو»: :هلوقب قّلع مث هلع مه ام ىلإ هيلع تنك

 لوصأ ب حارتقالا :هباتك عضو يطويسلا نأ مغرو «' !هفالخب ّصّنلا ناب اذإ داهتجالا

 ينج نبا هب ءاج ام بيوصتو ؛ ؛وحنلا ليصأتل تباوثب يتأي نأ ديري هنأ ًاركاذ وحنلا

 جراخ ءيشب تأي مل هّنإَف :حتفلا وبأ  همعز ىلع . اهب عقو يتلا تارفثلا التو هحيضوتو

 ےس اعضو نيباتك نم نينثا يناث وه حارتقالا باتك ناك نإو ؛صئاصخلا باتك 4 اًمع

 .يزابنألا نبال ةّلدألا عمل وه لّوألاو .حتفلا يبأ دعب وحنلا لوصأ

0 
 :ةغللا ةيحالطصا -۲

 برعلا نييوغللا ثحابم تناك دقف :ةنّللا ةيحالطصاب لاق نم لوا يٿج نبا

 هلّثمي «يقيزيفاتيم يبيغ ٤ هجو ؛نيهجو تاذ ؟حالطصا مأ يه ماهلإ ةغللا لصأ لوح

 ٌفيقوت برعلا ةغل َّنإ» :لاق يذلا سراف نبا ٌفورعملا يبرعلا يوغا ينج نبا ٌرصاعم

 سابع نبا ناكف :[؟١ :ةرقبلا] اهلك ًءامسألا مدآ مّلعو» :هؤاش لج هلوق كلذ ٌليلدو

 ٍلهسو ٍرضرأو ةباد نم سالا اهّقراعتي يتلا هذه يهو . ءاهّلك ءامسألا همّلع :ٌلوقي

 هريباعت 2 يقطنم رخآ ةجوو ل ..اهريغو ممألا نم كلذ هابشأو رامحو لبجو

 وبأ هجولا اذه ٌلّكميو ؛هلولدمو ظفللا نيب ةيعيبطلا ةيسانملاب هرّثأتل هتاجاتنتساو

 كلت زربت ةعضاوملا يفف م ماهلإ مآ ةعضاومأ : :ةغللا نع لءاست يذلا ينج نب حتفلا

 ةميركلا ةيآلا ليوأت ىلإ ينج نبا رّطضا دقو. هلؤلدمو ظّْللا نيب ةيعيبطلا ةبسانملا

 ةفللا لصأ ناب لوقلا رطُنلا لهأ رثكأ ىلإ بسنف «هحايشأ اهمهف ام ريغ ىلع

 :ًاموي يل لاق هللا همحر يلع ابآ نآ لإ: :لاق مث ؛فیقوتو يحو ال حالطصاو ٌعضاوت

ك ءامسألا مدآ مّلعو : ىلاعتو هتاحبس هلوقب جتحاو هللا دنع نم يه
 ١ 00 ءاهّل

 '"ءاهيلع ٌعضاو نأ مدآ ردقأ :هلبوأت نآ زوجي دق هنأ كلذو ؛فالخلا عضوم هلوانتي

 دجوت مل اهنأيو :ةفّللا عضوب لاق نم لّوأ ينج نبا نوكي اذهبو
 تقو 2و ٌةدحاو د ٌةعفد

 81 ؛يطويسلل حارتقالا (1)

 ه ؛سراف نبال يبحاصلا (؟)

 ) )۳؛صئاصخلا 51١/١

 ) )8؛صئاصنخلا ١/ ٠١ رظناو  44و٤٥ .

~۳ 



 دق يلع ابأ نأ حتفلا وبأ ركذو ."!طرافب اهنم ٌعبات قحالت ذإ تاعفد ىلع لب .دحاو
 قةركفلا هذه 2 ككش حتفلا ابأ نكلو ءهمالك ضعب ے4 حالطصالاو عضاوتلاب لاق

 .ركذ امك (“اریسح نيتلخلا نيت نيب» فقوو

 :تاعومسملا تاوصألا وه اهلك تاغللا لصأ -

 نم وه امنإ اهّلك تافللا لصأ نأ ىلإ مهضعب بهذو» :صئاصخلا 2 لاق
 قيعنو رامحلا جيحشو ءاملا ريرخو دعرلا نينحو حيرلا يودك تاعومسملا تاوصألا

 ءدعب اميف كلذ نع تاغللا تدّلو مث «كلذ وحنو يبظلا بيزنو سرفلا ليهصو بارغلا

 .«لبقتم بهذمو حلاص هجو يدنع اذهو

 كلذ نمو»: ”صئاصخلا 2 لاق دقف ءةيرظتلا هذه ىلع حاحلإلا مئاد وهو

 مث ءالاضأ تاوصألا نم قتشا ثيح «تیحاحو تيعاعو تيهاه : :تيوصّتلا  مهلوق

 ,لبإلاب تهجهجو عاد عاد: اهل تلق اذإ :منغلاب ثعدعد :مهُّلوق كلذ نم ٌوحنو» ؛لاق

 تلقلق ىرجم نآلا مهدنع تهجهجو ؛«تعدعد ىرجف هاج هاج : :اهل تلق اذإ

 نب تباث نع رجلا باتك "تلمع تنك دقو» :حتفلا وبأ لاق دقو «اتلصلصو

 «فيرطو حلاص ًءيش هنم ءاجف ءاهقاقتشاو هظافلأ فيرصت لاوحأ تحرشو ءدمحم

 ينج نبا دنع ةفللاو .«”لهيلإ همامضناب سنأو هب رثك لصفلا اذه ىلإ هتممض اذإو

  حتفلا وبأ عدبأ دقو « مهضارغا نع وق لک اهب ربعي تاوصأ» :ةلصحملاب يه

 "1 تعمو ٌةلالد هءاحيإ فرح لكل نأ ًاحضوم اهجراخمو فورحلا تاوصأ ديدحت

 ن.م )١(

 ن.م (۳)

 ن.م (۳)

Vg 1/1 .ن ):( 

 )٥( ؛صئاصخلا ۳/ ۲۴۳۰

 ١560/7 ؛رظناو ۰۲۳۱/۳ ءصئاصخلا ()

 .تحرش : "تلمع" ىنعم نأ باتكلا ققحم یری (۷)

 ۲۳۱/۳ ؛صئاصخلا ()

 ) )9؛صئاصخلا ١/1"

 )٠١( يناعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ يف باب 107-118 /۲ ؛ صئاصنملا رظنا .



 :يناعملا بقاصتل ظافلألا بقاصت ٤-

 مالك رثكأو .هب ٌُظاحُي داكي الو «هنم فصتني ال ةيبرعلا نم وغ اذه» : )راق

 ؛ةيرظنلا هذه بئاوج ددعي ذخأو «هنع ًاوهسم هنع ر ناك ناو هيلع برعلا

 خب اذه حتفلا بأ ركذ نأ قبسو ؛راطيضو طايضك نييثالثلا نيلصألا ب ارتقا :اهنمو

 ميدقتلا هنم دعو ؛"!ةيسامخلاو ةيعابرلاو ةيثالثلا لوصألا لخادت باب)

 ٌفَسألاو ُفَّسَعلا هنمو» :لاقو . :(ل ك م)و (م ل ك) وحن لوصألا بيلقتك ريخأتلاو

 (مرعو ملع)و (نيينعملا بقاصتل نيظفّللا بقاصت ىرت دقف ... ةزمهلا تخأ نيعلاو

 ج حتفلا وبأ ءاجو «(ل ت خ)و (ر د غو (ف ر ص)و (ب ل س)و «(سبح)و (سمح)و

 .بيجع ءيشب بابلا اذه

 :ربكألا قاقتشالا ةيرظن -ه

 حتفلا ويأ وه اهحالطصا + عضاوو اهعدبمو ةّيرظنلا هذه سسۇم
 دقو :ينج نب

 اذه» :لاقف ,") بكألا قاقتشالا باب هامس باب ےب ئاصخلا هباتك 2 كلذب
 صن حرص

 يلع ابأ نأ ريغ ءانباحصأ نم دحأ همسي مل ٌعضوم
 ءهب نيمتسي ناك هللا همحر

 .(؟!ٌقسحتسم بقل هنأ ملعتف هارتسو ؛نحن انل ُبيَقلّتلا اذه امنو .. ..هيلإ دلخيو

 نم ريثك ے هتداعك هذاتسأ تارطخ ىلإ هفاشتكا رمأ د در دق حتفلا ابا َنآ مغرو

 حتفلا وبا فرع دقو ريغ و دحأ هب لقي مل هنأب يطويسلا حرص دقذ ؛هتاعادبإ

 ربكألا قاقتشالا اًمأو» :("!لاقف ,ربكألا قاقتشالا ىلإ لقتنا مث ,"ارغص ألا ّقاقتشالا

 ىنعم ةتّسسلا هبيلاقت ىلعو هيلع دقعتف ,ةيثالثلا لوصألا نم ًالصأ نخأت نأ وهف

  000؛ن.م ١40/7

og 15/5 ؛ن.م (1) 

 1/7 نم 2

 .نء.م )٤(

 . ۲۱۲/۲ ؛يطويسلل عماوهلا عمه )0(

 . ۱۳٤/۲ ؛صئاصخلا (5)

 .ن.م (0



 ل و ق)و (م ل ك) بيكارت ركذ امدنع كلذ ىلإ راشأ دق حتفلا وبأ ناكو «ًادحاو
 ىنعم اهعمجي «بيكارت تس فلؤيل هفرحأ ليدبت يرجي يثالثلا لعفلا نأ ىري وهو
 ثيحو ؛(وسق)و ةدشلاو ةوقلل تعقو ثيحو «"ربج) كلذ ىلع ةلثمأ برضو ؛دحاو
 وبأ ناك دقو .ةنيالملاو باحصإلل تعقو ثيحو ء(لمس)و عامتجالاو ةوقلل تعقو

 هيف لوصألا بيلقت ءارو امب عدخيل نكي ملو ,قمعتو ةيورب اذه هلمع  ٌريسي حتفلا

 براقتي دقف .لوصألاو داوملا عيمج ىلع هذه هجئاتن مّمعي ملف «ماكحأو جئاتن نم

 (بذج) :مهلوقك هبحاص نع ًايولقم امهدحأ نوكي نأ ريغ نم بيكرتلا #4 نالصأ

 تافل نم ٌةغل (بذج)و (ذبج) نم الك نأ ىأترا دق انه حتفلا ابأ نأ ودبيو ؛(ذبج)و

 2 اهرخؤتو فورحلا مدقت ميمت نأ ودبيو' :هسفنب ًالصأ اهنم الك ّدع ىَّتح برعلا
 وبأ هيلإ راشأ ام اذهو ؛"!ةيزاجح بذجو ةّيميمت نبج نوكت انه نمو ,ةنيعم عضاوم

 :ثيدحلا يو ,بذج  ةفل ًاذبج ذبج» :ناسللا # روظنم نبا لاق انه نمو .حتفلا

 كلذ سيلو :ٌةديس نبا لاق .هنع ًايولقم ديبع وبأ هّنظو .يفلخ نم ٌلجر ينذبجف
 ًاعيمج امهَّنأ كلذو ء«هبحاص نع ًابولقم امهدحأ سيل : :ينج نبا لاق :لاقو «ءيشب
 .ديبع وبأ هفشتكي مل ام حتفلا وبأ فشتكا اذكهو .('' .. ادحاو ًافرصت نافرصتي

 .ينج نبا با يأرل ةديس نبا رصتناو

 هاّمس ةلثمأ نم هانفلسأ امف .ًاديعب قاقتشالا ةلأسم 2ب حتفلا وبأ راس دقو
 هفّرع دقف ربكألا قاقتشالا امأو .”ريبكلا قاقتشالا :ةغللا ءاملع نم نوثدحملا

 فرحألا 2 ٌقافّتاو ىنعملا 2ب ٌبسانت نيتملكلا نيب نوكي نأ» :هلوقب يناغفألا ذاتسألا

 ,0....ناولعو ناونعو قعنو قهن :لثم ةرّيغملا فرحألا جرخم 2 ٌبسانتو ةتباثلا

 ثيح «ةبارغ ٌرثكأو ًاقمع رثكأ تاوطخ كلذ كب حلاصلا يحبص روتكدلا ىأر امنيب

 هدام الو نّيعم ىنعم ىلع هسفن اهبيترتب لدت دام نوهجاوي ال انه مهنإ» :لاق

 اهفرحأب يه كلذ عم ٌلظتو ؛ ,ةلمتحملا اههوجو ىلع اهنوبُلقيف اهبيترت 2 نوفلاخي

 ) )0؛صئاصخلا ۲/ ۱۳١ .

 . ٦۲۲و ٠١5 ؛حلاصلا يحبص .د ؛ةغللا هقف يف تاسارد (۳)

 (بذج) ناسللا )٤(

 دعب امو 1١ 4 ؛حلاصلا يحبص ؛ ةغللا هقف يف تاسارد ٠١١ ؛يناغفألا ديعس ؛وحنلا لوصأ يف )0(

 .دعبامو ۱۳١ ؛ن.م (5)

 ع



 عباتي مث ؛ريبكلاو رغصألا قاقتشالا هامسأ ام ىلإ انه ريشي وهو .2"'. ..اهتاوصأو

 رخآ نوقاليو دام رمألا لوأ نوهجاوي امنإو» :لوقيف ؛ربكألا قاقتشالا ىلإ أريشم

 نع ةيناثلا تاوصأب نوضيعتسيو «ىلوألاب ةيناثلا نولدبتسيف ,ةديدج ٌةَدام رمألا

 هناك توصلا اخأ ّنألو ؛ةلثامتم تافصلا وأ ةيراقتم جراخملا نال ىلوألا تاوصأ

 :لاقو ء7 ...هأدصو توصلا نيب الو . «عرفلاو لصألا نيب قرف الف «هسفن توصلا

 ةيثالتلا تاعومجملا شعب ما را 0 ريكا ةاقتشالا نأ ىلع اوحلطصا دقلو»

 يلصألا اهبيترتب لب ًاهسفن تاوصألاب ُدّيقتي ال ًاماع ًاطابترا يناعم ا ضعبب ةيتوصلا

 ىلع ةيتوصلا تاعومجملا كلت ىدحإ تدرو ىتم ذئنيحو ؛هتحت جردنت يذلا عونلاو

 اهتاوصأب تظفتحا ًءاوس .ةكرتشملا ةيونعملا ةطبارلا ديفت نأ دب الف يلصألا اهبيترت

 فورحب يصعب وأ تاوصألا هذه نع تضاعتسا مأ اهسفن
 اهجرخم براقت رخأ

 ميظعلا عونلا اذهل حتفلا وبأ دقع دقو . "!تافصلا عيمج 4 اهعم دحّتت وأ يتوصلا

  هلوأ 4 لاق .'”'(يناعملا بقاصتل ظافلألا بقاصت  باب) امه نيباب قاقتشالا نم

 وهو» :لاقو «هب ٌطاحُي داكيالو ؛هنم فصتتي ال ةيبرعلا نم ٌروُغ اذه» . قحم وهو

 يثالثلا وأ راطيضو طاّيضك نييثالثلا نيلصألا بارتقا اهنم ركذ «برضأ ىلع

طغبضلاو ىطغبضلاك يسامخلاو يعايرلا وأ ٍرشمدو ثمدك يعابرلاو
 اهنمو ءىر

 فسعلاك يناعملا براقتل فورحلا براقت اهنمو .هيلإ انرشأ دقو ءريخأتلاو ميدقتلا

 نيب ٌةدحو ىأرو ءءابلا تخأ ميملاو سبحو سمحو :ةزمهلا تخأ نيعلاو .فسألاو

 ةعراضملا ىأر مث ءدحاو جرخم نم ءارلاو نونلاو مآللا نأل ربجو نبجو لبج بيكارت

 تخأ ءاحلاو داصلا تخ نيّسسلاو , ءلهصو لحس لثم نيفرحلاب دحاولا لصألا

 ةعراضملل لقتنا مث “ميما تخأ ءافلاو ءارلا تخأ مآللاو :مرجو فلج :لثمو .ءاهلا

لاو ة ةزمهلا تخأ نيعلا ْنأو :لزأو رصع ركذو ءةثالثلا لوصألا نيب
 يازلا تخأ داص

 سبحلا نيتملكلا ىنعم ناكف ؛هوخأو توصلا قفتا اذكهو مالا تخأ ءاّرلاو

 ؟؟ه؛ن.م )١(

 ن.م (۳)

 . ۲۳١ ؛ةغللا هقف يف تاسارد (۳)

 ١55/5 ؛صئاصخلا )٤(
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 كلذكو فرصو بلس كلذكو بصعو مزأ كلانهف ةلثمألا برضي ذخأ مث ,('!ةّدشلاو

 بوصو فيسو .دعيلا ىنعمب طحشو دعج كلذكو .لهصو لعسو رأزو لتخو ردغ
 ب ٌدوجوم ةعنصلا نم وحنلا اذه» نأ حتفلا وبأ ىأرو باغ ىنعمب ربغو لفأ ًاضيأو
 ےب باب) :وهف حتفلا وبأ هدقع يذلا يناثلا بابلا امو .( ”!«ةقّللا شرفو مالكلا رثكأ
 ٌفيرش ٌعضوم اذه نأ ملعا» :هلوقب هحتتفا :('!(يناعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ

 اومهوت مهنأك» :ليلخلا لاقف .هيلع اھت دق هيوبيسو ليلخلا ّنأ ىلإ راشأو «فيطل
 .ًاعيطقت يزابلا توص 2 اومّهوتو ٠ رص :اولاقف < ادمو ةلاطتسا بدنجلا توص 4

 يتأت اهنإ :نالَعَّفلا ىلع تءاج يتلا رداصملا # هيوبيس لاقو ءرصرص :اولاقف

 اولباقف» :هلوقب حتفلا وبأ قّلعو ««نايثغلاو نايلغلاو نانا وحن ةكرحلاو بارطضالل
 اذه نم انأ ثدجوو»: :لاق مث ٤ "لاعضألا تاكرح يلاوت لاثملا تاكرح يلاوتب

 مدقُي حتفلا وبأ ذخأو «هالّقم ام جاهنمو هادح ام تمس ىلع ٌةريثك ءايشأ ثيدحلا

 وحن ريركتلل يتأت ةفعضملا ةيعابرلا رداصملا نأ اهنمو ؛هتلثمآ ةدوهعملا هتیرقبعب

 رداصملا 2 ةعرسلل يتأت ىّلعَفو ««...ةمقعقلاو ةلصلصلاو ةلقلقلاو ةعزعرلا

 وحن بلطلل رمألا رثكأ 2ب يتأت لعفتسا ناو .. .ىزّمَجلاو ىكشّبلا وحن تافصلاو

 لعفلا ريركت ىلع ٌليلد لعفلا نيع ريركت نأ اهنمو ...بهوتساو معطتساو ىقستسا
 ثادحألا نم اهّتاوصأ لكاشُي امي ظافلألا ةلباقم امأق» : لاق مث .. .عّطقو رسک وحن

 نولعجي ام ًاريثك مهنأ كلذو ,مومأم هيفراع دنع بئلتم ٌجهنو ٌعساو ٌميظع ٌبابف

 اهنوذتحيواهب اهنولدعيف ءاهنع اهب رّبعملا ثادحألا تمس ىلع فورحلا تاوصأ
 لالخ نم حتفلا وبأ ذخأو ء'هرعشتسن ام ٌفاعضأو هردقن امم رثكأ كلذو ءاهيلع

 .مضقو مضخ مهلوق كلذ نم» :لاقف .هتلدأ مدقي ةيبرعلا  فرحلا رحسب هناميإ
 اهتواخرل ءاخلا اوراتخاف ....سبايلا بلصلل مضَقلاو ...بطّرلا لكأل مضخلاف

 ( 000؛ن.م 5/١6١

 . ١١٥٠و ۱١١ /5 ؛صئاصخلا (؟)

 .۲٥۱/ص ؛ن.م (۳)

 .ن.م (4)
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 دقلاو خضّلاو حضّللا مهلوق كلذ نمو «.. .سبايلل اهتبالصل فاقلاو بطرلل
 ءمصقلاو مسقلاو ءدصو دس كلذ نمو :ءيشلا درقو مدلا ترقو ءاضرع ٌلمقلاو ًالوط

 ذخأو ءرتقو ردقو رطق :بيكرتب ًالثم ىطعأف .ةددعتملا بيكارتلا ىلإ ٍعسوتب لقتنا مث
 اهتقالعو تاوصألا ةميقل رخآ دعب ىلإ لقتنا مث .ةفورعملا هتدامک همّدق ام لک لع

 كلذو ؛عصنأو ىلعأ ةمكحلاو رهظأ هيف طلا ام اذه ءارو نمو» :لاقف ءيناعماب

 اهب اهنع رّبعملا ثادحألاب اهتاوصأ هيبشتو فورحلا رايتخا ىلإ نوفيضي دق مهنأ
 ام طيسوتو هرخآ يهاضُي ام ريخأتو ثدحلا لوأ يهاضُي ام ميدقتو اهبيترت

 ,"!ءبولطملا ضرغلاو دوصقملا ىنعملا تمس ىلع فورحلل ًاقوس هطسوأ يهاضُي
 ضرألا ىلع فكلا ةقفخ اهتوصب هبشت ءابلاف (ثتحب) ةملك كلذ ىلع ًالثم برضو

 ءاَّنلاو «ضرألا 2 تراغ اذإ امهوحنو بئذلا نئاربو دسألا بلاخم هبشت ءاحلاو

 تاوصألا نرقي ذخأو (دش) ةملكب ّرخآ ًالثم ٌبرض مش بارثلل ٌثببلاو ثلا

 اهتاوصأب ًءايشألا ٌةيمست وهو ؛ .ٌرخآر مأ ىلإ لقتنا مث ؛بيترّتلا ىلع اهتالولدمب

 ام 23 وقتشا يتلا لاعفألا ىلإ لقتنا مث ,بارغلل قاغو ,هتوصل .ٌبابذلا وهو ۔ زایزاخلاک

 كو .ءاهو ءاعو ءاح :تلق اذإ ءتيهاهو ثيعاعو ثيحاح :مهلوقك ,تاوصألا نم

 :هلوقب كلذ ىلع قلعو .!تلقوحو د تلليهو تلمسب مهّلوقو ءهب ىدانملاب ل ٌطبترم ٍتوص
 قاقتشا ليبقلا اذه نمو .؛!'!ءتاوصألا ىلإ هقاقتشا ےب عجري امَّنِإ ههابشأو كلذ لك»

 :هنمو ءالول :يل تلق :يأ ؛يل تيلولف ٌةجاح َكّتلأس» :لثم «فورحلا نم لاعفألا

 :تيلولو ءام :تبتك اذإ ؛تيوم ًاضيأ كلذ نمو ,0) «فوس : :هل تلق :يأ ؛لجّرلا تفوس

 تعسوتو ,2!ٌةيوق اياز تيوزو ٌةدّيِج ًالاد ثلّودو ةنسح ًافاك تفوکو ءال :تبتك اذإ

 ."!مهاردلاك تراص : يأ .ىزاَّبُخلا تمهرد : اولاقف .يمجعألا نم ت تّقتشا ىح ٌبرعلا

 ّلكب هب ًاكسمم ّلظو .قيقد طيخب سايقلاو قاقتشالا | نيب طيري حتفلا وبأ يقبو

 50/١ ؛رظناو ۲ ؛ن.م (0)
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 وبأ لاق :لاق ,هّلك كلذ هل هعم روضحلا مئاد يلع ابأ هذاتسأ نأ ىلع ًارصم رادتق

 ينبي نأ ٌعسَّنم وأ ٌعجاس وأ ٌرهاش ًءاش ول :نامثع يبأ باتك هيلع ةءارقلا تقو يلع

 وحن كلذو «برعلا مالک نم كلذ ناكلو هل زاج ة ةفصو العفو امسا ماللا قاحلإب

 :لاق ةالاجترا للا لجترتفا : :هل تلقف» :لاق مث «.. رلرخد نم مرکا چجرخ كلوق

 هي لت يدل نكت مل او برسل الك نم جت لاکا بام :ٌلوقت

 ےہ راش امك تاعومسملا نم اهلصأ تاللا نأ ىلع لدي نأ تيري حتفلا وبأو

 ةلالد اهيف ىأر ,ىرخأ ةلأسم ىلإ حتفلا وبأ لقتناو ٍاهانشفان يتلا هتايرظن ىدحإ

 َماحدزا ْنأ یار هنا كلذو ٠ اهيصاقب طاحي الو ءاهدعُب ُمَلعي ال ةف اذه نآ ىلع

 :فعضلا نهولا ىلع تلد ءاقلا نهتجزام اذإ نوّثلاو ماللاو ءارلاو ءاّطلاو ءاّثلاو لادلا

 ؛ءةفوتتلاو فئّدلاو فئطلاو فيلظلاو فيلطلاو فلاّتلاو فيعضلا خيشلل فلادلا ّركذو

 :لاق مش ا. ..رفدلاو طحوشلاو لفّطلاو لقطلاو فيدرلاو ثفرلاو روتفلاو درقلاو

 نع كل تیدبأو .هقيرط ىلع كّتشقوو هّلاح هذه اميف وقلا بهذمب َكّتسنأ دق نآلا»

 وبأ هب جهن يذلا سايقلل ٌةوعد يهو «" هلاثمأل ُهّبنَتلا تنأ كيلع يقبو ؛هنونكم

 اذه ےب سايقلا نأ ًافرتعم جرحو صرحب هّلك كلذ مدقي ناك حتفلا ابأ نآ ىلع ٠ ,حتفلا

 عيمج 2 رمتسم اذه نأ يعدن ال الا ملعاو» :لاق ثيح ٠ مومعلا ةفص ُدخأي الرمألا

 (9).«ةنّللا عيمج ےب هنأ رغصألا قاقتشالل يعّدن ال امك ةفغللا

 :لماوعلاو ليلعتلا -5

 ًاباوبأ اهل عضوو ؛ةلعلاب ًاغلاب ًامامتها صئاصخلا هباتك ينج نبا متها
 :اهنم لوألا ءزجلا نم ًاريبك ًامسق تلغش .هيف ةديدع

 (*!للعلا صيصخت © باب ١.
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 . للعلا ضراعت # باب .*
 .("ءصت مل دعتت مل اذإ ةّلعلا نأ ب باب ٤.

 .(0ةلعلا ةلعو ةلعلا ك باب .ه

 .(7نيتلعب لولعملا مكح # باب .1
 .اهراصتخاو ةلعلا جاردإ ب باب .۷

 ."رالتعالا رود ب باب .۸

 نع هسفن لب وه هفعضل نييوحنلا للع داسف دقتعا نم ىلع ٌدَّرلا 2 باب .4
 ْ . اعلا ماكحإ

 .“ههلاعفأب مهل لالتعالا باب . ٠

 .""اطايتحالا نم برضل ةلعلا ةفص 2ب ةدايزلا ب باب .۱

 ةبجوملا ةلعلل هصّصخ يذلا بابلا 4 .ناعون ةّلعلا نأ حتفلا وبأ نّيِب دقو

 ظفللا 4 هباش ام وأ ةلضفلا بصنك ةبجوم للعلا رثكأ نأ ركذو ةزوجملا ةلعلاو

 فاضملا رجو لعافلاو ربخلاو أدتبملا عفرکو «ْنظ يلوعفمو ناك ربخ لثم ةلضفلا

 ام: :لاقي نأك .ةزوجملا ةلعلا ىلإ لقتنا مث «برعلا مالك داقم اذه ىلعو» :لاقو .«هيلإ

 اذه عم تنأو ءامزال امض ٌتَّمضنا واولا َّنأ كلذ ةلع :لوقتف ؟ْتَعٌّقأواو باق هلع

 هلع كلانه ّنأ حتفلا وبأ ىريو ء(' 9ءَْتكَو :لوقتف ؛ةلدبم ريغ اواو ءاهروهظ ٌزيجت
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 عفترا ةلعلاو لعافلا عضرب كلذ ىلع لأمر لاعلان ةلع الو اهل ةلع ال ةدحاو
 حتفلا يبأ دنع وهو ءةّلعلا ةّلع نع لاؤس ؟ًاعوفرم لعافلا | راص مل :لاؤسلاو .هلعقب

 م نوكت ال رظنلا لهأ دنع ةيقيقحلا ةلعلا» نأ كلذ ءةّلعلل ا! ميمتتو ريسفتو حرش
- 

 011 اذه ذو ,ةّيضقلا هذه ىلع هلعج ًالعاج

 :لاق ثيح .هدحو مّلكتملل هلك رثألا لعجو ؛ ًاعيمج لماوعلا حتفلا وبأ ىغلأ دقو

 أببسم يتأي لمعلا ضعب نأ كوريل يونعم لماعو يظفل لماع :نويوحّتلا لاق امنإو»

 ةبحاصم نم ًايراع يتأي هضعبو ءمئاق ًارمع تيلو ,ديزب تررمك ةبحصي ظفل نع
 رهاظ اذه .مسالا عقوم هعوقول لعفلا عفرو ءادتبالاب ًادتبملا عفرك هب قّلعتي ظفل

 عفرلا نم ٌلمعلاف «ثيدحلا لوصحمو ةقيقحلا ے امأف ؛لوقلا ةحفص هيلعو رمألا

 يظفل : اولاق امّنإو ,هريغ ءيشل ال هسفن ملكتملل وه امّنإ مزجلاو ٌرجلاو بصّنلاو
 31 سَ

 ىلع ىنعملا لامتشاب وأ ظْمَّلل ظْمّللا ةّماضمب ٌملكتملا لعف راثآ ترهظ امل ؛يونعمو
 ةنس ىّشوتملا ي ىبطرقلا ءاضم نبا قبس دق حتفلا وبأ نوكيو ء «حضاو اذهو ظفللا

 ىلع درلا» :ريهشلا هباتك 2ب :لماعلا ءافلإ # نمزلا نم نرق نم رثكأب م۳
 هيف ترثكأو .وحنلا تقاع يتلا لماعلا ةيرظن ىلع هيف لمح يذلا قاحّتلا
 ٠ ."هيأر ےب اهءارو لئاط ال يتلا ثحابملاو تاريدقتلا

 :ليلعتل تلا ا

 2 ًافرسم ناكو ءاههيجوتو للعلا ركذب ًاعلوم ,ةيليلعت ةيلقع اذ حتفلاوبأ ناك

 تناك نإو ءةَّلعلا صالختسا نهذ ةّدحو ركف ةّوق نم يتوأ ام ٍلكب لواحي كلذ
 هل اودجو مهنكلو ,ةرهاظلا هذه 2 حتفلا يبأ فارسإ نوسرادلا ظحالو :ٌةديعب

 2 هقارغإو ثحبلا ذب هتّقد ىلع وهو» :يناتسبلا لوقي ءريربتلا نم ًائيش اهيف
 ةّلعلا طبري نأ لواحي ينج نبا ّنأ ىرن كلذلو .«بولسألا ٌعئاس ليلحتلاو ليلعتلا

 قاقتشالا 2ب لواح انه نمو كلذ ب قرغيو .ةّلعلا جارختسال طيخ ىهوأب لولعملاب

 )١( ؛صئاصخلا ١/١75

 ) )5نم ١/1١9 11١.
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 بيلاقت ذخأف «ىتعملا 2ب اهقافتاو ظافلألل دحاولا رذجلا ةيرظن معدي نأ ربكألا

 ىلع ٌةّلاد اهآرو .2"(لوق) عم كلذ لثم لعضو ,ةدشلا ىلع ٌةّناد اهَّلك اهآرو ؛'!(ملك)
 .ةنيالملاو باحصإلا ىلع ٌةلالد اهتابيلقتو ''(لمس) 2ب ىأر امك ؛ةكرحلاو ةّفخلا
 ةزيمتملا هتّيلقع ىلع ٌةلالد وه يذلا طابنتسالاو ضرعلا ك حتفلا يبأ ةعارب مغرو

 حتفلا وبأ هدروأ اميف دجي نأ ثحابلا ناكمإب ناف ليلعتلا ىلع ةريبكلا هتردقو

 حتفلا يبأ علو نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو . “امامت هيلإ بهذ ام رياغت تاليوأت

 نم اهريغو ساربنلاو لطّرلاو زيربإلاو راوصلاو كسملا ريسفت ىلإ هعفد ليلعّتلاب
 كلذ عمو ءةييرعب تسيلو :ٌةليخد ظافلألا هذه نأ عم .يناعملاب ظافلألا ل طبر لالخ

 باوبألا ضعي ىلا اندع ولو .رظنلا ةَّفد 2 ٌةياغ ٍتاليلعت حتفلا وبأ مّدق دقف

 باب) و ”(يناعملا بقاصتل ظافلألا بقاصت  باب) لثم صئاصخلا 2 ةدراولا

 فرعاف» :لاق هيو ("!(تاغّللا بّگرت ب باب)و "(يناعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ
 اهّنإَف .“(ىنعملا ىلع لمحلا  لصف)و «هرکذی مل انباحصأ نم ًادحأ نإ كلذ

 همهلم نأ ىلع ًارصم حتفلا وبأ ىقبيو .ًالعف ةغّللا ةعيبط نم ٌةاقتسم تاليلعت

 دقف .يسرافلا يلع وبأ هذاتسأ وه امّنإ هتاعادبإ لك لب ةنسحلا هتودقو لوألا

 خویش دحأ وهو -هّللا همحر يزاّرلا يلع نب دمحأ ركب يبأل ٌةرم تلقو» : : لاق
 يلع ابأ نأ بسحأ : هّلحم ةوابنو هردق لبُتو يلع يبأ ركذ  انضفأ دقو ,.- -ةّيفنحلا

 وبأ ىغصأف ءانباحصأ عيمجل عقو ام ثلث ملعلا اذه للع نم عزتناو هل رطخ دق

 .«هيلع لوقلا اذه ْعَّشبتي ملو .هيلإ ركب

 )١( ؛صئاصخلا ١/١5
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 :'دیرجتلا» ~۸

 اذه ىلعو رخآ نعم هسفن نم ءيّشلا 2ب نأ دقتعت دق برعلا نأ هانعمو
 ٌةلثمأ حتفلا وبأ دروأ أ «ةّيطاخت وأ هّلباقُت اهّنأك ىّتح هسفن مهنم ناسنإلا بطاخي
 مل نإو ءهب متهم هذاتسأ ىأر هنأ حتفلا وبأ ركذ دقو < ءرعشلاو ميركلا نآرقلا نم كلذل
 ٌتيأرو «ٌنسح ٌفيرط ةيبرعلا | لوصف نم لصف اذه نأ ملعا» : :لاق ثيح ءأباب هل درفي
 هذهب هظافلأ ضعب ذب همسو هّنكل ءًاباب هل درفي ملو ٠ .اينعم ًاًيرغ هب هللا همحر يلع ابأ
 .ءاهل تقنأو :هنم اهتيرقتساف ءةمسلا

 نأ ىريوهو ,.جتفلا وبأ هي علوأ يذلا سايقلا لاكشأ نم رخآ لکش اذهو
 هقاحلإو برعلا مالك 4 هينبت ام لاخدإ لوألا : نارمأ فيرصتلا لئاسم نم ضرغلا
 حتفلا وبأ اعد دقو «بيردتلاو نيرمتلاب هانيمس ام رخآلاو ةغّللا ينغُي ام وهو ءهب
 لاثم ىلع ينبت نأك ةعنصلا نگمتو بيردتلاو ةضايرلل كلذو هيلع سايقلاو هب لمعلل
 طوّفرضع نزو ىلع ينبت وأ يرض: :نمنُف نمو بیر :ن :لوقتف «برض نم (رفعج)
 قه باب) هامس بابي صئاصخلا باتك حتفلاوبأ متخ دقو .ءويأوأ :لوقتف ةيآلا نم
 :هيتياغ ىدحإ نأ ركذو :٠ .(لوصألا داسف ىلع عورفلا سايق 4 ةحصو ليحتسملا
 سفثلا ةعجشمو ركفلا ةجرذم كلذ نوكيل هب بلتلاو هفيرحتب ظفللا ىلع ةلاطتسالا
 نم ًاريثك نأ ًاقبسم حتفلا وبأ ضرتفا دقو ."!ءزرطلا كلذ نم دري امل ًاضايتراو
 عفتأو مهأ وه اع هب ًالاغشناو تقولل ًةعيضم اذه ىلإ فارصنالا ف ىريس سالا
 حشو ٠ .ركفلا حلصأ اذإ هنأ لبق نم لوقلا نم أطخ» اذهل نيدقاّنلا مالك ربتعاف
 ٌةحيرص ٌةوعد هذهو '' كدي £ ًايضام ًافيسو كل ًانوع كلذ ناك رظنلا قتفو ءرصبلا
 .اهئانغإو ةغللا قيت قيتفت 4 همادختسا نكمي يذلا بيردتلل

.VT/Ysi اما 1 

 .ن.م (0

(P7؟؟8/5؛ن.م . 

 TYA /Y :؛ن.مح )4(

~E ~— 



 .'هتلاحتسا نم ىنعملا هقاقتشا ركذ وهف» بابلا نم لوألا ضرفلا امأو
 نأ بجي مكف نوعبرأ ةسمخ ب ٌةعبس ّنأ تضرف اذإ» :لاق ذإ ٌةيضاير ٌةلثمأ برضو
 «عابسآ ةثالثو نورشعو ٌةعبس :لوقت نأ هباوجف ؟ةثالث ےب ةينامث اذه ىلع نوكي

 ىلع ديزت نيعيرأ تراصف اهب نيشالثلاو ةسمخلا ىلع تدز امك كأ هليلعتو
 هذه دروي حتفلا ويبأ ذخأو :.هركذ يذلا مقرلا لصحيف اهعيس نيرشعلاو ةعيرألا

 لوصأ ىلع ٌةحيحص ٌةبوجأ هوحنو هلك كلذ نأ ىلإ ًاريشم ةيضايرلا ةلثمألا

 ضايترالاو هب بردتلا هوحنو اذه ب ضرفلا» نأ ىلع أمئاد دّكْؤي وهو ”اةدساف
 ايأ لأس دقو < .يلع يبأ نع وه امَّنِإ هاكح ام رثكأ نأ حتفلا وبأ ركذو «“ هيف ةعنصلاب

 نع ًالَقَن حتفلا وبأ هركذ اًممو «هنع حتفلا وبأ هذخأ يذلا باوجلا يقلو ؛هنع ركب

 نيب فلوخ دقو ءدحاو ّىنعمل اهّنأل دحاو ٍظفلب اهلك يتأت نأ لاعفألا مكح ّنأ هخيش

 عقوم اهضعب عقي نأ زاج سبا نمأ اذإُه ءاهيف دارملا ىلع ًاليلد كلذ نوكيل اهلثم

 الإ حصي ال هلأ ٌمولعم طرشلا َّنأل تسلج تمق نإ كلوقب طرشلا فرح امك ضعب
 .("!لابقتسالا عم

 وحتو هتوخإ ٌلضفأ دي دز كلوق بايلا اذه ب وه امم لاحم نم حتفلا وبأ ركذو

 ءيشلا ىلإ تفيضأ ىتم ةلضافملاو ةغلابملا اهانعم ٠ يتلا لعفأو .لعفأ لضفأ نأ كلذ

 حصي الو «مهنم ّدحاو هنأل ءهيبأ ينب لضفأ يز :لوقلا حصي اذهلو .هضعب يهف

 ءًادغ ُْتمق ءلوقلا رهاظلا لاحملا نمو .(' ا ًادحاو سيل هنأل هتوخإ لضفأ

 نيرامت ةّدع حتفلا وبأ دروأ دقف «لوصألا داسف ىلع عورفلا سايق ةحص امأو
 لعفلا نم اهّناثم نوكي ناك ام ونقلا ظفل نم ةقانلا تناك ول :لئاق كل لوقي نأ اهنم
 ناك ولو ٌةلعْمْسَُأ تناكل فكتسا نم ةّمُكَسُألا تناك ول كلذكو ُةَفَلَع :لوقت نأ هباوجف
 ناعقل ناكل مهولا ظفل نم وأ نافعل ناكل مّيه وأ موه ظفل نم ناكف ًايبرع ناه ام
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 ولو ,نالقَع ناكف (ه م و) مالكلا بيكرت 2 دجو ول وأ نافلع ناكل ىمه ظفل نم وأ

 م ن) بيكرت هيف ناك ولو اعالاف ناكل هنم ناهام ناكف (ه ن م) بيكرت مالكلا 2 ناك

نع قارغتسالا 4 حتفلا يأ ةدامكو ءافالاع ناكل هنم ناكف (ھ
 ذخأ ةركف هل قورت امد

 مو م

يرقرقو سيرمرمو روعتسيو ةحودنملا :لاثم تالامتحا بلقي
 ىلع كلذب اد اهريغو ر

 بو ؛ةحودنم نع ثيدحلا ل ةديبع ابأ اًطخ دقو ءفيِرصَّتلا 2 ةطرفملا هتعارب

 وبأ مدق اذكهو :("!ءهتداعإ نع انينغف هتركذت ےب يلع وبأ كلذ ركذ دقو» :لاق ةروهيت

 امّنإو» :لاق دقو اهيلإ را عورفلاب اهيلع سايقلا 9 ىأرو ةدسافلا لوصألا حتفلا

 فاهرإو ةعتّصلا وق نم كلذ بقي ام لوصألا داسف ىلع عورفلا قاسم انه انضرغ

 اعد ثيح ؛يبطرقلا ءاضم نبا داقتنا ظحم اذه حتفلا وبأ لمع ناك دقو «ةركفلا

 :مهلوقك اذك لاثم اذك نم نبا :وحنلا نم طقسي نأ يغبني اًمم» :هلوقب كلذ ءاغلإ ىلإ

 0 لعق لاثم عيبلا نم نبا

2 

 :ةغللا يقالت ٠-

 دّكأو ةف يقالت 2 باب) :لاقف «صئاصخلا ل ًاباب اذهل حتفلا وبأ دقع

 مل ٌعضوم اذه» : :لاق ثيح هيف ًائيش يلع يبأل یار هّنكلو ؛هتاركتبم نم هلأ ىلع

 ةعومجم ىلإ حتفلا وبأ راشأو «هللا همحر يلع يبأل 5 الإ ئيش دحأل هيف عمسأ

 ءاهنم هنزو # ناك ام ريغ ىلع ةغللا 2 عقو ٌدراوتو ٌقافَتا يه امن اهنأ ركذ لئاسم

 لثمك الإ ءيش 2 ىملس نم ناملس سيلو «ىملسو ناملس :ةلثمألا كلت نم ركذو

 ريغ نم ةغللا ضرع ےب ايقالتف ,دحاو ظفل نم اناك امهنأ ريغ ىليل نم ناطحق
 ملعلا 2 ءاج ول كلذكو :لاقو ,هتداعك ساق مث ءامهدواقتل راثيإ الو امهعمجل دصق

 اذه  لكشُي امم حتفلا وبأ وبأ دروأ دقو «ىملس نم ناملسك ىليل نم ناليل ناكل ناليل

 امّنإو» :ىدعسو دعسأ الو ىودعو ناودع نيب طبارت ة ةمث سلف ٌةّماه ءايشأ ناديملا

 .یتشو ناتشو ءامهيو مهيأ كلذكو .'اءظفّللا يقفّتملا نيفرحلا نيذه نيب قالت اذه

 )١( ؛صئاصخلا 340/8 .

  (200.ن.م

 . ٠١١ ؛ةاحنلا ىلع درلا (۳)

 . ۳۲۱/۱ ؛صئاصخلا )٤(

 . ۲۱ ؛ن.م (0)

~~ 

 د n ا



نم حتفلا يبأ ٌةياغو ؛ ريغ ال ةغللا نيب قالت وهو
 ٍقالتو ةراوت»: :هنأ ثيح هبا هتلثمأ 

لسارم الو هل دصصق ريغ نم ةغللا هذه ءانثأ ذل. عقو
 :لاق مث «ضعيو هضعب نيب ة

ءهيلع هّتررق امب هّسقو هيلي ام ىلإ كلذ فرعاف»
! 

 :باتكلاتكاف ١١-

لخلا نطاوم ىلإ ةراشإلا نم جّرحتي حتفلا وبأ نكي مل
 ليجي ناك هنأ عم ل

:لاق ؛داسفلاو للخلا هيف رثكي هنأ ركذو ؛نيعلا باتك باع دقف .هفالسأ
 باتك امأو» 

م داسلاو للخلاو طيلختلا نم هيف نيعلا
 أ روجر ل زوج ال ا

 هريغ لبق نم باتكلا اذه قحل ٌظطيلخت اذه َّنأ ةلاحم الور :لاق هنکلو 1 «ليلخلا

ال ة ةرهمجلا باتك حتفلا وبأ باعو .(“ )هللا همحر
 ةرهمجلا باتك امأو» :لاق ءديرد نب

بل هيف هعضاو ٌرْدَعُأ ام فيرصتلا داسفو فينصتلا بارطضا نم أ اضيأ هيفض
 نع هدع

بأ هيف فشتكا دقو ,(' !رمألا اذه ةفرعم
م يحتسب هلعج ام ء ءاطخألا نم حتفلا و

 ن

یا نآ ودييو ءهنع رظنلا فرصف .هترثك
 اک هباتك ت تارغثب ملعي ناك هسفن دي ديرد ن

 دقتناو ,(' 'ءاّرفلاو "َباَجّرلا دقتن دقتنا دقو رس يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ نع حتفلا وبأ

اذهو» : لاقو ؛فيرصتلا باتك 4 ينزاملا نامثع
 يبا نم يضرمب سيل لوقلا 

يغ يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ داقتنا ىلإ رمألا هب لصوو ءنامثع
 ناك دقف ءةرم ر

 © هيلإ بهذ اًّمع هاضر مدع نع أ انايحأ حرصي
 نأ دعب هلوقك لئاسملا نم ةلأسم

 نأ ملعاو» :كلثم لجرلاب رمأل يَّنِإ :وحن ب لجرلا مال ةدايز 4 يلع يبأ يأر دروأ

 ت

 ۳/۱ ؛ن.م )00(

 .ن.م (0)

 ۲۸۸/۳ ؛صئاصخلا (۳)

 ن.م (4)

 9١75و ۱۹۷ /۳ رظناو ؛ن.م )0(

 ن.م (7)

 (¥) م.ن؛١/ام١

  (۸)م.ن؛١/كل١

 . ۹۹٠و ۱۸۰/۱ ؛صئاصخلا رظناو ۰۳۱۹ /۲ ؛فصنملا (4)

 س "عمها



 يآر نع هاضر مدع بيس لّدعو ' !,يدنع يضرم ريغ يلع يبأ نم لوقلا اذه
 امك «يدنع اذه دعيبيو» :هلوقب ذاتسألا يأر ىلع قّلعيو ,رمأ نع هلأسي ناكو .هذاتسأ
 ذاتسألا باجأو ,ساطرق بابب قاحلإلل يهأ (فافجتلا) ءات نع هلأس امدنع لصح
 ام فالخ ةظفللا هذه كب ىرأ يَنّنأ ًالإ» :لاق ,ةلأسم ىلع هقيلعت ضرعم ليو "عنب
 "يلع وبآ هآر

 باتكلا تئاوف وهو .هانعضو يذلا ناونعلا ىلإ لصنل ةلثمألا هذه انمّدق دقو
 ةقيقحلاو ةنّللاب ةشهدملا هتطاحإو ةبيجعلا حتفلا يبأ ةردقم ىلإ كلذب نيريشم
 اذك نم سيل : هلوقب ؛ةفللا لئاسم حتفلا وبأ دّيق اماطو .هبتك ٌرئاس هب قطنت رمأ اذه
 حتفلا يبأ ةردقم زربتو نال ألا ! اذكب لقي مل :لاقو .ءاملعلا ءارآ دیق امك اذك الإ
 نم ًاقلطنم ٌةدحاو ٌةدحاو تئاوفلا مذهل هدينفت كب مث باتكلا تئاوفل هئاصحإ كب انه
 زييمتلل هنا هتفرعم يناثلا هتفرعم ةعسو هيوبيسي ديدشلا هباجعإ لوألا :نيرمأ

 .هتطرعم ةعسو

 لاق ء(باتكلا تئاوف ىلع لوقلا ٌباب) وه صئاصخلا ےس ًاباب حتفلا وبأ دقع
 هنع ٌضحدي ام اهيف لوقنو ءاهركذنس هبحاص ىلع ةذوخأملا ةلثمألا نأ ملعا» : هيف
 هنع اهب هلالخإ ةعانش أردت ٌةليح اهيف نكت مل ولو .هيلع تّحص ول اهترعم رهاظ
 امدنع كلذ ب قحم حتفلا وبأو «هلضفب ٌةدهاشو هيلع هيلع ٌدارزم ال هل ًةالعم تناكل
 وبأ مدق دقو .ًاباوص تتناك ول ىتح تادودعم ؛ تانه الإ اهلك ةنّللاب طاحأ ًالجر حدتمي
 :لاق ثيح .ةلأسملاب عطقي ملو .“ "ةفاطلو ةَ ةّقر بودي داكي بولسأب هّلك كلذ حتفلا
 .باتكلا تئاوف حتفلا وبأ ركذ دقو هتغل تدسف نمع ةذوخأم اهرثكأ وأ اهلعلو»

 ,مهايع ناوم هما محش «نامجرت .ىفونت سنار ,سانرف .ةباعلتو ةماّقلت» : : يهو و ك مد

 )١( ؛صئاصخلا رظناو 244 /۳ ؛صئاصخلا ١/١71

 ) )0الخصائص؛577/١؟.

 ۲۳۹ /۱ ؛ةعانصلا رس (0)

 ):( ؛صئاصخلا ۳/ ١86

 ۸1/۳ ؛ن.م (4)

 .نام (50



 .نوطيق ؛نوسيم تونز < ءربتصلا ,ةياعرتا ,نيرفع «حدنحد ,تاعباني ءرضامت زمارثو

rdچ ر  

 .ریصنمش .قنارزُخ ,سقا درد علم ,ركيده .نارزقع .نازبنزه ,بدبدکو بّدبذک
 ا

 ,لوُطرَمَس :«تويح نوبل وفرت «تیروح ٠ .لیدنم «نیکسم .ةوربج قام قرم
 م رمد رو ما

 .شابنرخ .لبتش ریز فرخ .عبصإ .لزلزإ .يرصإ كلام .نابرقع .ةنالبعرَق

 2 عم هو

 .عاورسيس ءسوّترف < ؛ةمليو ءلاطسق .لاعزخ ,نورطاملا زداتك ؛قوفعص ؛قونرز
 سمس عمم #25 3 2

 ,نوفزيز «نانورأ ءروعتسي .ترفعت ءافري :نئيقم ,ىواعبرألا ؛ليلبحلا دّيَتَع ديهَض

 ىربنا دقو .«ٌطّتْقَضلا .كنوزلا ,ةابوهقلا .قونرز «ىزوز «كنزوز :نويرطأ :نوطالّقَس
 ةعطاقلا ةلدألاب ءاجو ءاهتلمج 4 هيوبيسل ًارصتنم تئاوفلا هذه دينفتل حتفلا وبأ

 نم ًاريبك ًأامسق تاحيضوتلا كلت تلغشو .شهدملا نايبلاو ةتباثلا دهاوشلاو

 .("اصئاصخلا

 وحنلاو ةفّللا بتك كو «تاركتبملا نم ريثكب حتفلا وبأ درفنا دقو - - 17

 كلت تراشأ دقف.هلوح نّمع ًازراب ًاملَّعَم حتفلا وبآ اهيف ودبي .ٌةيوفلو ةيوحن لئاسم

 وبأ ربتعي يتلا لئاسملا ضعب اندروأ دقو . )" "ادرفنم حتفلا وبأ هب ءاج ام ىلإ بتكلا

 هذاتسأ اميس الو هفالسأ یدل ٌةرباع ترم دق تناك نإو ؛ اهبوبو اهدعق نم لوأ حتفلا

 دعب اهدروي وهو :هيتك ے اهدروآ حتفلا يبأب ةصاخ ةريثك تداهتجا كلانهو ؛يلع وبأ

 لاوقأ ركذ هنأ كلذ نمف «....يدنعو» :هلوقب اهقحليو :نييوحنلا ءارآ ضرعي نأ

 :رعاشلا لوق نم (يميلا) 2 هفالسأ

 يميلا مويلا وخأ ناورم ناورم

 هجو وهو «هب لقي مل ثلاث هجو هيف يدنع زوجیو» : :لاق مث ڈ .نيرمأ ضرعو
 ىلإ واولا نم ةمضلا لقنب وميلا ىلإ َوُمّيلا :ةملكلا جردت ىأتراف .ةفارّطلا  ٌةياغ

33 
 .لدأو قحا كب امك ًءاي واولا تبلق مث رّكَب 2 فاكلا ىلع ةَّمَّضلاك ميملا

 تسي نم ٌبولقم وهف ءاذك نم ٌتسيأ :مهلوق بلقلا 2 كلذ نمو» :هلوق اهنمو

 . ۱۸۷/۳-۲۱۸ ؛صئاصخلا (۱)

 ‹111/۲/۲٤و ٠١۹/١ ؟بيبللا ينغمو ٤٠۳ /۲و ٩۹٠و ۱۰۸/۱ ؛ةيفاكلا حرش رظنا (۲)

 . ١١ /۲و ۱۸۷و ۱۹/۱ ؛عماوهلا عمهو ۱٦۲/۲ و۲۷۰ /۱ ؛حيرصتلا حرشو

 . ۷۷و٦۷ /۲ ؛صئاصخلا (۳)
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 5 3 تا 05 عا 5
 اهنمو .(اوركتبا يذلا رخآلا ببسلا ىلع وه جرع مث .ءامهدحأ يلع وبأ ركذ نيرمأل

 .لمرلا نم ةعطقلل (ةروهيت)

 عضوم اذه» :لاقو .(ماكحألا عفارت كب باب) :همسا صئاصخلا ب ًاباب دقعو

 هنم .«أركذ هيف انيلإ اولقن الو ءًامسر هيف انباحصأ نم ردحأل رأ مل ٌفيطل ةيبرعلا ب

 مدقو مالعأو ملع وحن (لاعفأ) ىلع (لَعْف) نم ناك ام ريسكت #4 برعلا ٌبهذم

 ةكرح نأ يدنع هيف ٌلوقلاو» :لاق مك« هيوبيس ليلعت ركذو «ناسرأو نسرو مادقأو

 هذه 4 ثيدح !ذهو» :لاقو .«ثينأّتلا ءات عضاوملا ضعب 3 تبقاع دق نيعلا

 ° فكرظنل وقم كيلع دجم هّنإف .هلمأتف .برطضملا فيطل ذخأملا بيرغ ةعانصلا

 :رعاشلا تيب ركذو

 مالّسلا هللا ةمحرو كيلع قرع تاذ نم ةلخنايالأ

 هللا ٌةمحرو السلا كيلع : اهانعم نأك ىّتح اذه ىلع ٌةعامجلا هتلمحف» :لاق

 ناكو ( «فطعلا ٍلّبق نم ريخأت الو هيف ميدقت ال ًاهجو هيف يدنع نأ الإ هجو اذهو

 دنع ال يدنع دئارلا ىرجُم يراجلا لدبلا نمو» :لاق ثيح (ءارو) ةزمه ب يأر هل
 يلع وبأ امأو هذه ءادو ےب هدقتعأو انأ هارأ ام اذهف» :لاقو ««ءارو ةزمه يلع يبأ

 هانيأر ام فرعاف» :لاق مث ةزمه لصألا 4ب اهمال نأ ىلإ بهذي ناكف هللا همحر

 .«لوقلا نم جو يرمعل اذهو» :هلوقب هذاتسأ يأر ىلإ راشأ نإو .«اذه 4

 اهاّمس لئاسم ب ًاباتك فلا ثيح دربملا سابعلا يبأ دض هيوبيس نع عّشادو

 درو ('!«َوْزَتلا َءيّشلا الإ هنم باتكلا بحاص ٌمزلي اًملقف» :لاقو «باتكلا 2 ًاطلغ

 ةثادحلاو ةبيبشلا نمز #4 كلذ لمع دق هنأ ىلإ باتكلا داقتنا ب سابعلا يبأ أطخ

 ,ةدحاو يلع يبأ هذاتسأ بتكو هبتك ربتعي وهو ةرم ريغ دربملا سابعلا ابأ دقتنيو

 .الا- ال١ ؛نام (1)

 .الك ؛ن.م (9)

 ) )۳؛صئاصخلا ٠٠۹/۲ .

 . ۲۹۰/۱ ؛بستحملا رظناؤ ۰۳۸۱/۲ ؛ن.م (:4)

 . 7174/95 ؛ن.م(0)

 , 0/۳ ؛ن.م )«
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 ررك دقو ءايدتع دودرمف ءاودجسا ءالؤهاي الآ :دارآ هن :سايعلا يبأ لوق امأو» :لاق

 ('!,هتداعإ نع انينغف عضوم ريغ ب يلع وبأ كلذ

 وبأ اهحرش دق تايبألا هذهو» :لاق :هخيش بتكي ةديطولا هتقالع دۇب وهو

 اهيف ام ةفرعم ترثآ اذإف ءانه كلذ ةداعإل هجو الف «تايدادغبلا 2 هللا همحر يلع

 .اهنم ةسمتل لاف

 يبأل ة هرم تلق» : :لاق .ةخيش نم ءانثلاو لوبقلا ىقلت تاداهتجا دهتجي ناكو

 نوكي نأ زوجي: هللا همحر ركب يبأ لوصأ باتك نم هيلع أرقي عضوملا اذهو - يلع

 اهلثم ركذو "!ءهّتحص فرعو .كلذ عمسف .ءاكورب ةلزتمب ءافونت نم ةروصقم ىّفونت

 .رارملل تيب #4 ىلوسم

 ناك اذإ هنأ ةغللا ذه ٌفولأملا ٌداتعما» :لاق ,ةداعلا ّضقن :ًاضيأ هتاداهتجا نمو

 هذه هيف تءاج .ًايرض ةغَلا ل نأ ينج نبا ىأرو ؛ًايدعتم لمفأ ناك دمتم يَ

 .حيرلا ٍهتلفجو ؛ :ميلّظلا لّمجأ :مهلوق كلذ نمو :ًالئاق اهيلع لّلدو ؛ةسوكعم ةيضقل

 كلذ ُةّلعو» :هلوقب كلذ لّلعو .«!ءاهنع تيلعأو ةداسولا ُتولعو .هّتقنشو ٌريعبلا قنش

 ١ اهل تلمفأ ةبلغ نم تلعشا ضوملاك تش دومجو تش دست لد هنأ دنع

 ريغ ىلعو . )دالا ضقن #4 باب) وه كلذل صاخ باب ےب اذه هلوق حتفلا وبأ دروأو

 مكحلا نب ديزي ةديصق ىور ثيح تايرصبلا ذي يلع يبأ هذاتسأ نم ناك ام ًالإ ةداعلا

 ت2 كلذو ؛ةليوط زيجارأو دئاصق ةعومجم صئاصخلا  حتفلا وبأ ىور دقف ٠ .يفقّتلا

 ىلع كلذب لديل هيلإ أجلي رعاشلا ناب كلذ ًالّلعم .""؟(مزلي ال امب عوطتلا ذي باب)

 ةليوط ٌةزوجرأ ىورو ءاهيلئاق مسي مل :ةليوط زيجارأ ةثالث ىورف «هدنع ام ةعسو هرزغ

 نب ديبع ةيمالو يعَيرلا .ناليغل ةدحاوو يّنَّشلا روعألا نب ديزيل ىرخأو ةيلاعلا يبأل
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 .هتحت توضنا يذلا بابلل ةقفاوم تءاج اهلكو .ةروهشملا صربألا

 :رخآلا لوق اًمأو» : لاق .(ضعب ناكم اهضعب فورحلا لامعتسا #2( باب ےو

 ىلع انأ يدنع وهو «ليلدب : :هانعم :اولاقف .[تييلا] ٠ بئاد ٍليلد ىلع يطملا اودش
 انه هفذح يوفو ,ٌفاضملا فذحف «ليلد ةلالد ىلع يطما اودش : يأ .فاضملا فذح
 ةغللا 2 تدجوو» : :حتفلا وبأ لاق دقو .ةئالدلا ىلع لدي ليلدلا ظفل نأل ائيش
 ًاباتک ءاجل هعيمج ال هرثكأ عمج ول هّلعلو .هب طاح داكي ال« .ًاريثك ًائيش نفل اذه نم
 نم لصف هتاف هب ناو هلبقتف هنم ٌءيش كب رم اذإف .هتقيرط تفرع دقو « ءًامخض
 ثيح ءدحاو ٰینعمب ناظفل ةغالا 2 دجوي ال هنأب نيلئاقلا يأر لطبي ًاليلد حتفلا وبآ عزتنا اذه لالخ نمو ."'ءاهيف ةهاقفلاو اهب سنألا ىلإ وعدي ّنسح فيطل ةّيبرعلا
 دحاو ىنعمب ناظفل ةفللا  نوكي نأ ركنأ نم ىلع دهشي عضوم أضيأ هيفو» :ل :لاق
 .()«سلجو دعق نيب اقرف جوی نأ فّلكت ىَّتح

8 

 وبا مدق .( '!(مّريغ ماض اذإ هل نوی دق هدحو رمألل نوكي ال ام) باب خف
 نم ًأدحأ نإف « ءاهكتيرأ يتلا عض ماوملا هذه لمأتف» : :لاق مث ءلئاسملا نم أددع حتفلا
 :ةبؤر تيب 4ب (نيعلا) ةملك لوحو ٠ .اهنم أئيش ركذي مل انياحصأ

 ؟نّبَعلا بيعشلاك ينّيَع لاب ام

 اذه نم قفوأو» :لاق مث «ذاش وهو ُهنيع تلتعا | امم لعيف ىلع هولمح» :لاق
 03 !ٌدودشلا بكترُي ال ىتح الوعف وأ العوق نوكي نأ يدنع

 ملع وه امّنإ» :ل لاق ""!(ةٌةَجَح نوكي ىتم ةيبرعلا لهأ عامجإ ىلع لوقلا) باب ےو
 ناك ةَجْمن قيرطو ةحيحص لع نع هل قرش نم لكف ٠ ,ةفللا هذه ءارقتسا نم عزتنم

IYA si. )1( 
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 ٌدنم هيف عقاولا عامجإلا ٌفالخ زاج اًممف» :لوقي مث ,"!يركف ورمع ابأو هسفن ليلخ
 لر رتو ر

 .«برخ بض رحج اذه :مهلوق 4 انأ هتيأر ام تقولا اذه رخآ ىلإو ملعلا اذه ءيدب

 هنأ ىلع ضام نع لاتو لو نع ٌرخآ هلوانتي اذهخ» : هيف حتفلا وبأ لاق دقو

 لمحي ال يذلا ًالشلا نم هّنأو ؛هنع ٌنوفقوتي الو هيف ٌنوفاتخي ال .برعلا نم ٌطلغ

 اذه لثم نآرقلا 4 نأ يدتعف انأ اًمأو» :لاق مش "!,هيلإ هريغ در ٌروجي الو هيلع

 ىلع هتلمح اذإف ريغ ال فاضملا فذح ىلع هنأ كلذو .عضوم فلأ ىلع أين عضوملا

 صيخلتو ,لبقو عاشو لسلسو اس رعشلاو نآرقلا نم مالكلا وشح وه يذلا اذه
 ناو بض ىلع ًافصو برخ يرجيف هرحُج برخ بض ر حج اذه :هلصأ نأ اذه
 ,...رحجلل ةقيقحلا #4 ناك

 اًمأو» :لاقو .لاوحأ رواجتو ظافلأ رواجت ىلإ همسقو اوبل ب ًاباب دقعو
 لاوحألا 2ب هانركذ يذلا رواجتلا اذهود :لاق مث بيرغ وهف :لاوحألا رواجت
 .ءانباحصأ نم ّدحأ هل ضرعي مل نايحألاو

 رأ مل .فيطل ةّيبرعلا نم ٌعضوم اذه» :!(ماكحألا عفارت ے باب) 2 لاقو
 .«أركذ هيف انيلإ اولقن الو ءًامسر هيف انباحصأ نم دحأل

 اًمأو» : :لاق ؛لبق نم هيلإ انرشأ يذلا (باتكلا تئاوف ىلع لوقلا باب) خو

 ٌةنل اهَّنأ ركذو ,برطق نع اهانيورو ,ةوُلِعَه اهنوكل ةتئاف اهّنأ اهرمأ ءيدابف ة ةر

 :ةلزنمب زومهملا ريغ نم ّرمُه امم نوكت نأ يدنع اهيلع لوقلا ةجوو < ,لكع ضعبل
 2 مث ورد : :اهلصأو ءهباب #2 كلذ انركذ دفو .ةحئارلا تاشنتساو رجحلا تمالتسا

 ۔ “ناق ام ىلع رمه
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 نذخؤي نأ ةجاذسلا نم هّنأ ىأرو ,(ضعب ناكم اهضعب فورحلا | لامعتسا  باب) ل كلذ ىلإ حتفلا وبأ راشأ دق ,"!همّكَح يطعأ ًاردصم وأ ًالعف ناك نإو ؛ظفل ىنعم أظفل برت نأ» وهو ُنيِمْسَّتلا :اهتيبثت ىلع لمع يتلا نيناوقلا نمو
 نوكت (ىلإ) نإ : اولوقي نأک نشنآ باوّصلا نع ديعب وه لب ,ةعتصلا نع ًاديعب كلذ
 هذه لشم عدي مل حتفلا ابأ نأ مغرو ءاذکهو «سوقلاب تيمر : :مهلوقك (ىلع) وأ (نع) ىنعمب (ءابلاو) :Y1 ٠ هط] لخُتلا عوذج ےب مُكَبْأ صألو» ىلاعت هلوقك (ىلع) ىنعمب نوكت ()و 4[ ؛فصلا] هللا ىلإ يراصنأ نمل :ىلاعت هلوقك (عم) ىنعمي
 ناكو .رخآ لعف ىنعمب ناک اذإ لعفلا نأ حتفلا وبأ ىأر اذهلو .هيلع : ديرت تنأو ,سرفلا ےب ٌديز :لوقت نأ نكمي ال ذإ ؛ ,"!عضوم نود عضوم ذي حاصت امنإ اهضعب نع رجلا فورح ةباين نأ كلذ .قامعألا ىلإ صوفلا ىلإ هتيرقبع هتداق ّنكل تاليلعتلا
 .ءاضقإلا ىنعمب ُتّضَرلا ناك امل 4/147 5 ةرقبلا] مكئاسن ىلإ ثق ثْفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ# :ىلاعت هلوقك كلذو ءرخآلا كلذ ىنعم 2ب لعفلا اذه ناب ًاناذيإ هبحاص عقوم نيفرحلا ٌدحأ عقوتف عسّتت دق «برعلا نإف رخآب رخآلاو ؛ فرحب ىدعتي امهدحأ
 ناك يلع اأ هذاتسأ نأ ىلإ راشأ هنكلو «" )هب طاح ال اذه اريك يش لا ب دجو هنأ ىلع حتفلا وبأ صن دقو: لّ ىنعمب تبت نال كلذو ( ؛ :لمزملا] ًاليتبت هيلإ لَدبتو :هناحبس هلوق هنمو ؛ ,لوحاو ٌروعا ینعمب ناك ال لوحو روع اوححصو
 :رعاشلا لوق ة نع ىنعمب تءاج دق ىلع َنأب :يئاسكلا لوق نسحتسي

 اماضر ينبجعأ هللا رسمعل رّيَشُق ونب يلع تيضر اذإ

 (0) ًاريثك رداصملا كي قيرطلا هذه كلس هيوبيس نأ ىلإ راشأو .هريظن ىلع لمحي امك هضيقن ىلع ءيّشلل ًالمح ىلعب تيضر ىدعف ٠ طخ ءَ تيضر نال
 اهتيانع برملا ىلع ىعدا نم ىلع ٌدَّرلا ) ًاباب صئاصخلا ل دقعو

 كس ا ل
 . ۲۷١ ؛ةيوحنلا سرادملا )١(

 .۲۰۸/۲ ؛صئاصخلا ()

 . ۳۱۰/۲ ؛صئاصخلا (۳)

 ه١/7 ؛بستحملاو ۳۸۹ /۲ :رظناو IVY نام (5)
 .ن.م (0)

 س لنک س



 دّكأو ؛هولعو همركو بابلا اذه فرش ىلإ راشأ هتداعكو ''!(يناعملا اهلافغإو ظافلألاب
 ظافلألا رودو ,ظافلألاب مهتيانع ببس لّلعو ,ٌةقئاف ةيانع اهظافلأب برعلا ةيانع ىلع

 :لاق ثيح يلع يبأ هخيشل مالكب دهشتساو .ةعماسو ّصْنلا نيب لصاوتلا دقع ے

 اذإ مكتإف ٠ هوظفحاف يمالك اومهفت مل اذإ :ركب وبأ انل لاق : أموي يلع وبأ انل لاقو»

 مهنم ةمدخ يه امنإ ظافلألاب برعلا ةيانع نأ ىلإ راشأو أ َ "!«مومتمهف هومتظفح

 ىلع ةردقمو عالطا ةعس نم هيتوأ امب اذه هتيرظن ىلع لدي ذخأو ""يناعملا

 تئاضأ امّنِإ برعلا نأ بايلا اذه ےہ اهفاس 5 ةريثك ةلثمأ لالخ نم ىأرف .فيرصتلا

 .ىنعملا ىلإ كلذب لصوتتل ترخأ وأ تمّدق وأ ترّيغ وأ ظفللا ىلع افرح

 :يه هئارآو يوحنلا هبهذم نع ثيدحلا اهب متخن يتلا ةصالخلاو

 الك ناكو .يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ لثم بهذملا يرصب حتفلا وبأ ناك دقل

 مازتسالا مزتلي نأ نود باوصلا ماري ام يقتني .هركفو هلقع لمعي نيلجرلا

 لئاسمي وه درفناو : .ٌيلع يبا هذاتسأ ءارآ فلاخ لب .لئاسملا ضعب ذر نييظوكلا

 .هريغ نع هتزيم

 ةغللا ءانغإل همدختساو ؛هب ناعتساو ءهيلع صحو .سايقلا حتفلا وبأ عّسو # 3

 بناوج عرفو اهقمع دقو ءربكألا قاقتشالا ةيرظن ةيبرعلل مدق ام مهأو زربأ ٣.
 .ريثكب اهفافض نود نورخآلا فقو راوغأ ىلإ لصو ىتح اهيف ثحبلا

 .عضاوتو حالطصا هدنع ةنّألا ع

 .تاعومسملا ٌءاکاحم هدنع ةفّللا لصأ 6

 ناك ىرخأ لئاسم ىنغأو ءاهيلإ دحأ هقبسي مل ةريثك لئاسم حتقلا وبأ عدتبا .7
 .ذاتسألا كلذ ركف تارطخ نم اهبذتجاف ءاهيلإ حملا دق هذاتسأ

 دعاوقلا هل عضوو ؛وحنلا لوصأ ملع 4 فلأ نم لوأ وه حتفلا وبأ .۷

 .هقفلا لوصأ رارغ ىلع طباوضلاو

 1/۱ ؛ْن . م )0۱(

 1 ؟ن.م )۲(

 ۷ ن. م )(
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 ءارآي هبتك ىنغأف «مهم ولعو هخويش ةياعرو هرصع ةفاقث نم حتفلا وبأ دافأ

 .كلذ ريغو هقفلاو قطنملاو فوصّتلاو ةفسلفلاو مالكلا ءاملع

 امّلك ًاينغ ًامجْنم هبتك ىقبتو ةييرعلا خيرات خب أزراب ًاملعم حتفلا وبأ ىقبيو

 .مدئالق نم ًاديرفو هرهاوج نم ًاديدج تفشتكا ٍثحاب 2 اهيلإ ١

 دس o04 دل



 لالا لصفلا
 فيرصتلا ملعو ينج تبا

 نم وأ ء؛هجول هجو نم ٌليوحتلاو ٌريِيِغَتلا وه :ةفّللا كب فيرصُتلا وأ فرّصصلا

 .")ىنعملا اذه نع ةييرعلا مجاعملا 2ب ام جرخي الو ؛لاح ىلإ لاح

 هلوقك ٠ اهتابّلقت لك 4 ىنعملا اذهب ميركلا نآرقلا ےب (فرص) ةدام تدرو دقو

 :هلوقكو :4[غ7 :ماعنألا] ن نوقدصي مه مث تايآلا فرصت ُ فيك ٌرْظنا# :ىلاعت

 :هلوقكو ١١١|4 :ةرقبلا] ٍضرألاو ءامّسلا نيب رخسم ا باحّسلاو جايرلا ؛ فيرصتو#
 . "ريك اهٌريغو ٠|4 :ةيثاجلا] نولقعي رموقل تايآ حايرلا فيرصتو»

 وحنلا ءاملع يديأ ىلع دّيقملا ىلإ قلطملا نم ةملكلا رده ىنعم لقتناو

 .ةدرفملا ةظفللاب صتخيو ,هتاذب مئاق يلع ىلع لدي ءًاحلطصم نوكيل فرّصلاو

 لصألا ٌليوحت وهو« ءيلمع لوألا :نيينعم ٌلمتشي .ًاحالطصا ٌفيِرِسَّتلاف
 ىلإ ردصملا ليوحتك اهب ًالإ لصحت ال ؛ةدوصقم ناعم ةفلتخم ةظمأ ىلإ دحاولا
 ريفصُتلاو عمجلاو نامّزلاو ناكملا يمساو ليضفتلا مساو لوعفملاو لعافلا يمسا
 تسيل يتلا ةملكلا ءانب لاوحأ اهب فرع ,لوصأب ملع وهو ؛يملع يناثلاو ؛ةلآلاو

 0 ءانب الو بارعإب

 نأ نيثحابلا مظعم ناهذأ 2 رقو ثيحب فيرصتلاب وحنلا عوضوم طلتخاو

 ه٠ ۲ ةنس ىّشوتملا يديزيلاو ؛هيأزج دحأ سيلو .وحنلا نع لقتسم ملع فيرصتلا

 فيرصُتلا نأ نوري هليج ءاملع ناكو ”ءيش ذي وحُنلا نم فيرصتلا سیل» :لوقي

 . ًاعيمج اهيف (فرص) ةدام ء طيحلا سوماقلا «سورعلا جات «برعلا ناسل )۷

 . ميركلا نآرقلا يف هرم نيثالث ىنعملا اذهب تدرو (۲)

 . ۲١ ؛فرّصلا نف يف فرعلا اذش ١/١. ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرش (۳)

 . ١١۷١ ؛يجاجزلل ءاملعلا سلاجم (4)

 .ن.ح )000

 سهم 0ھ ا



 باب أدذه» : ةيوبيس لوق وه «فيرصٌتلل ركذ ديفو ءانيلإ لصو صن مدقآ لعلو

 نم سيق مو: ةّلتعملاو ةّلتعملا ريغ لاعفألاو ؛ تافصلاو ءامسألا نم برعلا تنب ام

 يذلا وهو ؛هباب ريغ نم ه ةريظن ألا مهمالك ج ةيجي ملو ,هب نومّلكتي ال يذلا لتعملا
 (')(ٌلعفلاو فضيرصتلا :نويوحُتلا هيمسي

 .هيوييس صن نم نيتريخألا نيتملكلا هيوبيس باتك حراش يب اريسلا رسف دقو
 يتلا فورحلل بلقلاو تادايزلاو تاكرحلاب ةملكلا ٌرييغت وهف فيرصتلا امأ» :لاقف
 اهب اهُنزوو ءةملكلاب اهيثمت لعفلاو . ىرخأ ةملك لاثم ىلع ٌريصت یتح اهزاوج انمسر
 بيرض كب فورحلا مظنو «ءابلا ةدايزو ٌمّضلا ىلإ داّضلا رييغتف .(بيرض) :انلقف الطف هاندجوف ,لعفلاب (الَجْلج) اًنزوف .لُجَلج لثم (بّوَض) نم يل نبا : :هلوقك
 ٌلاثم وه يذلا (لّدَعُف)ب هليثمت وه لعفلاو .فيرصتلا وه ءاهيف يتلا تاكرحلا ىلع
 .«(لجلج)

 ام وه فيرصت | نأ ىلإ بهذ دق ياريسلا نأ ريسفتلا اذه نم حضّتي يذلاو
 لعج دق ٌياريّسلا نوكي كلذبو «نيرمتلا لئاسم» مسا نورخأتملا هيلع قلطأ
 ام وهو. لوألا مسقلا لفغأو ,هيوبيس هيلع صن امم يناثلا مسقلاب ًاصاخ ٌفيرصَتلا
 :لاق نيح يض يضرلا لمف كلذكو ءلاعفألاو تافصلاو ءامسألا نم ٌبرعلا هتنب
 ٌبرعلا هبت مل ءانب ةملكلا نم ينبت نأ وه مهنع هيوبيس یکح ام ىلع . ٌفيِرصََتلا»
 نيبتي امك .مهمالك سايق هيضتقي ام هتينب يذلا ءانبلا ذج لمعت مث هتي ام نزو ىلع
 نأ ىلع يوادنه نسح روتكدلا دهتجا دقو « ”«ىلاعت هللا ءاش نإ نيرمتلا لئاسم ےس
 وأ «فيرصّتلا لئاسم» وأ ٌةرات «نيرمتلا لئاسم» ءامدقلا هيلع قلطأ ام ىّمسُي
 2 )يوغا سايقلاب» «فيرصّتلا ةينبأ» وأ «ءانبلا لئاسم»

 أ ىأر امدنع باوصلا نم ًايرق رثكأ . ًاضيأ باتكلل حراش وهو - ۔ينامرلا ناكو
 ٍةرابعيو ,ةفّملا ف هيلع تناك ام فالخ ىلع ةملكلا ٌرييفت وه امَّنِإ فيرصّتلا

 )١( ؛باتكلا ۲/ ۳٠١.

»٠١ 
 ؛فيرصُتلاو روفصع نبا 4 ؛ هيوبيس دنع فرصلا ةينبأ ۷ ۳ ؛فصنملا رظنا
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 /١1. ؛ مهبهاذمو نييفرصلا جهانم

 ١//57-7, ؛ةيفاشلا حرش 2م

 .1 ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم (4)
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 وهوأ ء.ماغدإلاو لادبإلاو لالعإلاو ةدايزلاك ةملكلا قحلي يذلا رييغتلا وه ؛ىرخأ

 .“اهدارفإ لاح ةملكلا ةينب 2ب ثحبلا

 نم اهتاوذو مالكلا لوصأ 2 ضرع ام» وه جاَّرسلا نبا دنع فيرصّتلاو

 7 لا

 نوح مطعم يرل هباتك ےہ عمجف .هيوبيس دعب ھ۷٤۲ت ينزالا ءاجو

 نود ؛("!لاعفألاو ءامسألا ثحبب هباتك أدب امنإو انعم ىلإ رشي ملو ,فرصلا
 3 دق هباتك ناك ناو «هدنع فيرصتلا ىنعم وأ هجهنم اهيف حضوي ٌةمدقم بتكي

 2ہ ادرو نيذّللا نيمسقلا هنمض دق نوكيو ؛يملعلا هاتعمي فرصلا تاعوضوم رثكأ

 .امهیلع دازو ءهيوبيس صن

 امَّنِإ :وحنلا» :لاق ثيح ارسلا نب | وحنلا نم ٌءزج فيرصّنلا نأ ىري نّممو
 ءارقتسا نم هيف ٌنومّدقتملا هجرختسا ملع وهو «برعلا مالك مّلكتملا وحني نأ هب ديرأ
 ۰ .“ابارعإلاو َفرّصلا ٌلمشي وحنلا نأ يحوي امي همالك لمكأو ء««برعلا مالك

 ناو «ةلمكتلا» هباتك ةمدقم  أضيأ وحنلا نم .ًاءزج يسرافلا يلع وبأ هّدعو
 نم لوألا مسقلاب َوَحّنلا صخ نأ دعب فرصلا ىلع هلماكب باتكلا فقو دق ناك
 نم ةطبنتسملا سيياقملاب ملع وعتلا» :لاق ثيح «يدضعلا حاضيإلا وهو .هباتك
 رخآلاو ملكلا رخاوأ قحلي ٌرييفت امهدحأ ؛ ؛نيمسق مسقني وهو «برعلا مالک ءارقتسا

 نمررخآلا ٌبرضلاو» : هلوقب يناثلا مسقلا ىلإ راشأو .«اهسفن ملكلا ي تاوذ ٌقحلي
 عمجلاو ةينثّتلا وحن كلذو ؛ .اهتاوذو ملكلا سفن قحلي يذلا رييفتلا وهو لوألا مسقلا
 ةزمهلا فيفختو مّلكتملا ءاي ىلإ َلتعملا مسالا ةفاضإو بستلاو اهدح ىلع يذلا
 ةلامإلاو ريفصّتلاو ريسكتلا عمجو ريكذتلاو ةينثّتلاو ددعلاو دودمملاو روصقملاو
 فيرصّتلاو اهريغو نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ نم اهنم قتشا امو رداصملاو

 )1١1(م.ن184.

 .هالال/” ؛لوصألا (۲)

 ) )۳؛فصنملا ١/۷.

 )٤( ؛فيرصّتلاو روفصع نبا ٠١ .

 )( ؛لوصألا ۳۷/۱.

 سه نل



 فيرصّتلل لعجف .ينج نب | حتفلا وبأ ءاجو ٠ ."ةعانصلا لهأ نم فالخ اليوحنلا ءازجأ نم زج ٌفيرصّقلا نأ ىري ثيح أقحال ةيفاشلا حراش هآر انکو !ءماغدإلاو
 نأ وه امن ُفيِرصَّتلا» : :لوقيف ,هيوبيس لاونم ىلع ٌريسي ٌةرات وهف ؛ةدع الوادم
 ىلإ يتأت نأ كلذ لاثم ءىتش * هوجو ىلع اهفرصتق ,ةدحاولا ةملكلا ىلإ ءيجت
 وأ فرح ةدايزب اهيف فرصتتف 00 لوصألا فورحلا ىلإ يتأت نأ وه ؛فيِرصََتلا :انلوق ىنعم» :لوقيف ,نورخأتملا هّفرع يذلا وحنلا ىلع يملعلا ىنعملاب َفيرصتلا فرعي د ىرخأ ٌةراتو ,7ببرض : (قرظ) لثمو ؛برض : :(ملع) لثمو بير ۰ .(مهرد) لثمو (بريض): :(رّطمق) لثمو .(بيرض): :لوقتف < ,(رفعج) لثم هنم ينبت ؛ .(برض)
 وأ .(ًايْرَض) :تلق ردصملا وأ ٠ .(ًبورضم) تلق لوعفملا وأ“ .(براض) : :تلق :لعافلا مسا وأ ٠ .(برضي) : :تلق ٌعراضملا تدرأ نإف ,يضاملا ٌلاثم اذهف .(برضإ) : :كلوق وحن ءاهل ُفيِرصّلاو اهيف فرصتلا وه كلذف هرييَِتلا بورض نم برضب فيرحت
 زل ٌبرّضلا هيف ناك هنأ تدرأ ناف .(برض) : تلق هرركو ,برّتضلا رّثك هنآ تدرأ ناف .(برضتسا) : :تلق ؛برضلا ىعدتسا هنأ تدرآ نإف .(ًبَراض) : :تلق .ةلباقملا هجو ىلع ٍدحاو نم رثكأ نم ناك لعفلا تدرأ نإو ٠ .(برض) : :تلق هّلعاف مسي مل ام لعف
 .«كلذ ريغو» :هلوقب ٌةدوصقملا يه ذإ ٍنيرمتلا ٌلئاسم اهيف امي فيرصّتلا لئاسم ّصَنلا اذه ب حتفلا وبأ عمج دقو .:كلذ ريغو اهنم ةدافملا يناعملا نم نم اهيف داري ام ,لوصألا فورحلاب ٍبََُْلا نم كانيرأ ام وه فيرا ىنعمف «برعلا مالك نم وحتلا اذه ب فيرصتلا ماع اذه ىلعو :.(برطضا) : :تلق .ةكرحو جالتخا عم هسفن
 «يكولملا فيرصتلا» لبق حتفلا وبأ هفّلأ دقو .«فصنملا» :هباتك 2 هنم غرف ام وهو
 فيرصّتلاب ينعأ تسلو ءاهفيرصت نم برض ةملكلا 2 ةدايزلا» : لاق ثيح | اهاَيإ ةدايّؤلا رواعتو ةملكل ةملكلا لاوحأ لقت ينعي فيرصلا نأ ىلع ّرخآ ناكم د هيف صنو ءنمزب
 .(*ءاهاّيإ ةدايزلا رواعتو ةملكلا لاوحأ لكنت ديرأ امنإو «برضيسو برضيو برض وحن ةنمزألا ب َلّقّصلا انه اه
 س

 ,ع-/١ ؛ةلمكتلا )١(

 .۷ ؛فيرصُنلاو روفصع نبا ؛رظناو 1/١ ؛ةيفاشلا حرش (5)
 ,عسال/١ ؛فصنملا (9)

 دعب امو ۱۸ : شيعي نبال فيرصُتلا يف يكولملا حرش رظناو 6-5 ؛ يكولملا فيرصتلا 0(
 777/١. ؛فصنملا (4)
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 ءانب نم اهليوحتو ةملكلا رييفت وه ينج نبا مالك نم حضُتي امك فيرصتلاف
 درجملاو لوهجملاو مولعملاو لعافلا مساو لومقملا مساو عراضملاو يضام اك رخآ ىلإ
 اذه هلوف قبطني لب. فرصلا تحب اهيلع رودي يتلا تاعوضوملا نم اهريغو ديزملاو
 ىنعملا يب يوفألا ىنعملا ظحل حتفلا ابأ نأ ىلإ كلذ درمو ءًاضيأ قاقتشالا ىلع
 ٌرييغت وه قاقتشالاو ٌرييَّيلا وه ةفّللا 2 فيرصتلا ناك اذإغ فيرصتلل يحالطصالا
 جاردإ نم ًادبأ عنمي ام كانه سيلف .نزولا ل اهفلاخت ؛ىرخأ خيص ىلإ ةغيصلا
 ناك دعقأ فورحلا هبش مسالا ناك املكو» :لوقي وهو ٤ !فيرصتلا ك قاقتشالا
 دعب فيرصّتلاو قاقتش ةامتشالا نم

 فيرصُتلا» :لاق ثيح ًانايحأ وحنلاو فيرصّنلا نيب حتفلا وبأ لباق دقو
 ."!«ةلّمنتملا هلاوحأ ةفرعمل وه امَّنِإ وحّتلاو ءةتباثلا ملكلا سفنأ ةفرعمل وه

 ةعانص يب ضرفلاو» :لاقف ,رخآ نطوم ل بارعإلاو فيرصتلا نيب لباقو
 ناك اذإ الإ ءاج ام ىلع ءيجي مل ام ساقي نأ وه امنإ فيرصّتلاو بارعإلا
 كب وحنلا فرعو ءًاقحال ىرنس امك حتفلا يبأ دنع بارعإلا ةعانص ريغ بارعإلا
 م !هريغو بارعإ نم هفرصت ب برعلا مالك تمس ءاحتنا وه» :هلوقب رخآ ناكم
 ةينبألا معي برعلا مالك تمس ءاحتنا نأل «فيرصّتلا ىلع لمتشي فيرعتلا اذهو
 .ٌةحارص كلذ ركذ دقو بيكارّشلاو

 ًاعيسوت وأ ًافيرعت فيرصّتلل هترظن  ًايرطضم نكي مل حتفلا ابأ نإ قحلاو
 قاقتشالاو بارعإلاو فرّصلا نيب ةقالعلا فشكو هيلإ ة ةرظنلل ًاقيمعت وأ هلولدمل
 ًالوق هدعب لئاقل عدي مل امب ملعلا اذهب قّلعتي ام لك ىلع ىتأ ثيحب تاوصألاو

 .حتفلا يبأ دعب اوتأ نيذلا فرصلا ءاملع فيرعت كلذ ىلع انادي . ًاديدج

 نم اهتاوذو ملكلا لوصأ 4 ضرع ام هيب اصح ملع» :شيعي نبا دنع فيِرصّتلاَف

 )١( ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم ٠١

 ؛فصنملا (؟) 8/١-و.

 ) )۳م.ن؛١/1.

 .787/؟ ؛فصنملا (8)

 ) )4؛صئاصخلا ۱/۳٤.
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 «يكولملا» :ينج نبا باتك حرش ,حتفلا يبأك لصألا يلصوم ملاع شيعي نباو ؛ !!نييفّتلا

 .«فيرصتلا» ينزاملا باتكل ينج نبا حرش ' بولسألا ةوالط ّسملن امنيب « ًاقاج ًاحرش

 يظفل ٍضرغل اهريغ ىلإ ةينب نم ةملكلا ليوحت وه: :كلام نبا دنع فيرصتلاو 2
 و قتشم ريغ ٌفرحلاو ؛ .قتشم سنج نم وه اميو ,قتشمب الإ كلذ قيلي الو .يونعم و وأ
 مثل: :هلوقب لمكأ مث ,«ءامسألا نم ههبش ]لموت ام الو وه فّرصُي الف ٠ .قتشمل سناجم
 قفو ىلع رداصلاب نايتإلاو اهرداصم نم لاعفألا غوصک يرورض فيرصتلا نم
 ٍلاثم نم لاثم ءانبک ( يرورض ريغو ةغلابملل ًادصق ٍلعاف نم ٍلوعفو لاعف ءانبو اهلاعفأ
 :ليقع نبا لاقو .نيرمتلا لئاسم يه هذهو أ ”جرحد ٌلاثم وهو «بيرض : :انلوقك
 نم اهقحل امو ةّيبرعلا ت ةملكلا ةينب ماكحأ نع هيف ثحبي لع نع ٌةرابع ٌفيِرصتلا»
 لاعفألاو : ةّكمتملا ءامسألاب لإ قلعتي الو .كلذ هبشو لالعإو ةحصو ةدايزوز ةلاصأ
 وه فورحلا هبشو ءاهب فيرصُتلا ملعل قلعت الف اههبشو ٌفورحلا ااف ,ةقرصتملا
 ٌرييغت وهو «فيرصتلا باب اذه» :ماشه نبا لاقو . ©ةدماجلا ٌلاعفألاو ٌةّينبملا ءامسألا
 رييفتو عمجلاو ؛ ةيشتلا ىلإ درفملا رييغتك لوألاف .يظفل وأ يونعم ٍضرغل ةملكلا ةينب كب
 ماكحأ نيرييغتلا نيذهلو ءازغو لاق ىلإ وزغو لوق رييغتك ياتو ؛ ءلعفلا ىلإ ردصملا
 .فيرصّتلا ملع ماكحألا كلت ىمستو ءلالعإلاو ةحصلاك

 نوكي انو ءةملكلا ةينبأب ملع فيرصّتلا نأ ىلع نورخأتملاو» : يضرلا لاقو

 ضرعيامبو ,ةلامإو ماغدإو لالعإو ة ةحصو ٍفدحو ةدايزو ةلاصأ نم اهفورحل
 ° كلذ ريغو فقولأ نم ءاثب الو بارعإب سيل امم رخآلا اهضعبل

 ١ "!,بيكرت ريغ نم اهسفنأ  ملكلا تاوذ ٌةفرعم وه: :روفصع نبا دنع ٌفيرصَتلاو

 ...يناعملا نم بورضل ةفلتخم ٍزنيص ىلع ةملكلا لعج امهدحأ» : نامسق هدنع ٌفيرصتلاو

 ىلع ءيراط ينعم ىلعالا رتل كلذ نيكي نآ ريغ نم اهلصأ نع ةملكلاٌرييفت . ..رخآلاو

 . 18 ؛فيرصتلا يف يكولملا حرش (1)
 . ۲۸٠۰/۳ ؛فصنملا رظنا (۲)

 . ۱۸۲ /۲ ؛ليقع نبا حرش (۳)

 .(1) مقر ةيشاح ١ ؛ يكولملا فيرصتلاو ۲۸۲/۳ ؛ فصنملا رظناو ء ٠١١ ؛حيضوتلا )4(
 . 7١1 ؛كلام نبال دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست رظناو ١ ؛ةيفاشلا حرش ؟(5)
 7١/١. ؛فيرصتلا يف عتمملا (5)

 كت لما ل =



 خب هانركذ ام ٌعيمج اّن اذإف» :لوقي نأ ىلإ ....(لاق) ىلإ (لوق) مهرييفت وحن ةملكلا
 فرشأ فيرصتلا» نأ ىري وهو ."فيرصتلا ةلمج ىلع انيتآ دقف ,نيمسقلا نيذه
 بارعإلا ىلع ًالمتشم وحنال هرابتعا ىلإ ريشي امم ' !ءامهضمغأو ةيبرعلا يرطش
 ,('!ةّيبرعلا مولع نم هريغ ىلع فيِرسََّتلا ملع مّدَقُي نأ يفبني» هنأ یری امك .فيرصّتلاو

 .ىرنس امك ًالّلعم ينج نبا هيلإ راشأ ام وهو

 يتلا ملكلا ةينبأ لاوحأ اهب فرت ٍلوصأب ملع فيرصّتلا» :بجاحلا نبا لاقو
 ةجاحلل نوكت دق ةينبألا لاوحأو» : ةينبألا ركذ نأ دعب لاق مث ء* «بارعإب تسيل

 لعفأو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساو رمألاو عراضملاو يضاماك
 ءاقتلاو عمجلاو بوسنملاو رّفصملاو ةلآلاو ناكملاو نامّزلا ىمساو ردصملاو ليضفتلا

 نوكت دقو .ةدايزلاو دودمملاو روصقملاك عّسوتلل نوكت دقو «فقولاو ءادتبالاو نينكاسلا

 لاديإلاو لالعإلاو ةزمهلا فيفختك لاقثتسالل نوكت دقو .ةلامإلاك ةسناجملل
 .©!ءفذحلاو ماغدإلاو

 .حايرلا ٌفيرصت هنمو < رييغتلا ةنللا ذي فيرصتلا نأ ملعاو» :ي ينومشألا لاقو

 :نيئيش ىلع قلطيف .حالطصالا ب امأو ءاهرييغت :يأ

 مساو ريسكُتلاو ريغصّتلاك يناعملا نم بورضل ةفلتخم ةينبأ ىلإ ةملكلا ليوحت

 امك فيرصّتلا لبق هركذب نيفتصلملا ةداع ترج مسقلا اذهو .لوعفم ا مسأو لعافلا

 .كلام نبا ركذي

 أل ٌرصحنيو .رخآ ضرغل نكلو ءاهيلع ٍءيراط ىنعم ريغل ةملكلا رييغت رخآلاو

 انه ٌدوصقملا وه مسقلا اذهو . ماغدإلاو لقلاو بلقلاو لادبإلاو فذحلاو ةدايزلا

 ىلإ [مظانلا نبا ينعي .ةّيفلألا حراش يأ] حراشلا راشأ دقو .فيرصّتلا :مهلوقب

 ىنعملا نم اهل ضرعي ام بسحب اهتينب رييغت وه :ةملكلا فيرصت :هلوقب نيرمألا

Y/N +û. (1) 

 ) )5؛ن.م ۳

Yi. (7 

 ) )6؛ن.م 5١.

 1١/1١. ؛ةيفاشلا حرش ؟(5)

 .١/16؛ن.م (5)
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 ٌقّلعتي امو ماكحألا كلت ٌةضرعمو .لالعإلاو ةَّحصلاك ٌماكحأ رييغتلا اذهلو :لوعفملاو

 ."!فيرصّتلا َملع ىّمسُي اهب

 فيرصتلا صخ يذلا يوالمحلا دمحأ خيشلا نيثدحملا فرّصلا ءاملع نمو

 :ًالئاق فرّصلا فيرعتب هحتتفاو ,«فرصلا نف كب فرعلا اذش» همسا «باتکب

 ,اهرييفت : :يأ .حايرلا في فيرصت هنمو نييفّتلا : :ةغل وهو ,ءفيرصّتلا هل ٌلاقيو «فرصلا»

 ,ةدوصقم ناعم ةفلتخم ةلثمأ ىلإ دحاولا لصألا ٌليوحت :يملعلا ىنعملاب ؛ًاحالطصاو

 ريغ وأ عمجلاو ةينّتلاوأ ليضفتلا مساو لوعفملاو لعافلا يمساك اهب الإ لصحت الو

 تسيل يتلا ةملكلا ةينبأ ٌلاوحأ اهب فَّرعُي ءلوصأب ٌملع :يملعلا ىنعملابو .كلذ
 1 1 . "يعاتب الو ٍبارعإب

 اولت نيذلا فيرصّتلا ءاملع دنع تدرو يتلا فيرامّتلا عيمج نأ ىرن اذكهو

 .ةزواجتت ملو < ,حتفلا يبأ مالك نم اهلوصأ تدمتساو «لوقلل ًاراركت تءاج ينج نبا

 نبا هيلإ راشأ ام اذهو «قاقتشالاو فيرصُتلا يملع ٌلمشي فيرصُتلا ٌفيرعتو

 ج نيرخأتملا بتكو .هتاذب لقتسم ملع امهنم الك نأ ىلع فرُعلا ىرج ناو ؛ينج

 .ٌفيرصَتلا وه ؛دحاو ٌملع امهنأ ىلع أعم نيملعلا تعمج . فرُعلا اذش اهنمو  فيرصتلا

 ةدافإل اهتغايص ثيح نم ةّيبرعلا تادرفملا ٌةينباوه فرّصلا ملع ٌعوضومف

 ةلاصألاو لالعإلاو ةحصلاك ةضراعلا لاوحألا نم اهيرتعي امو ,ةفلتخملا يناعملا

 ةينثت نم درو ام امأ ؛ةفرصتملا لاعفألاو ةنكمتملا ءامسألاب صتخيو ءاهوحنو ةدايزلاو

 ؛يقيقح ال ئروص وهف اهريغصتو اهعمجو ةراشإلا ءامسأو ةلوصوملا ءامسألا

 ىنعمي (يس)و (وس)و (فس) نم ءاج امو .فيرصتلا اهّلخدي ال ٌفورحلا كلذكو

 .تاغللا فالتخا هعجرمف فوس

3 0 3 3 0 

 تاوصألاو فورحلا فيرصت درصت مدع عشفلا وبأ لع دقق (9رييفّتلا نم اهتاوذو

 .نيققحما ةتاخ ء١١۲۸ 7/9 ؛ففصاملا )١(

 1 ؛ فرصلا نف يف فرعلا اذش )0

 . ٥۳۷/۲ ؛لوصألا (۳)

۲ - 



وجي الف فورحلا اّأ» :هلوقب ةينبلا ءامسألاو
 ةلوهجم اهلأل ؛ةٌفيرسُتلا اهيف ز

 مل امن ةّينبملا ءامسألاو تاوصألا اًمأو» :لاق مث ."'!ءقاقتشا اهل فرعي الو ؛لوصألا

 ."!فورحلاب اههبشل ٌفيِرسَّتلا اهيف حصي

 نم ملعلا اذه لئاسم ب ٌرّكْدُي امم حْضّتتف .ةنيبألا هذه ٌةغايص ةّيفيك اًمأو

 عراضملاو يضاملاو لومغملا مساو لعافلا مسا غوصك ض عب نم اهضعب ذخأ ةقيرط

 بسَّنلاو ريغصّتلاو عمجلاو ةيّتلاو ....رمألاو
 ةظفللا لوانتي فرصلاف .كلذ وحنو

غصت وأ عمجب رييغت نم اهئانبل نضرعي امو ؛ةدرفملا
 ضرعيو ؛قاقنشا وأ بسن وأ ري

 ."!ياغدإ وأ ةلامإ وأ بلق وأ فذحو لادبإو لالعإ نم اهفورحل

 اوفلتخاو ءفيرصّتلا ملعل ىلوألا روذبلا خيرات ديدحت ك ًاريثك ءاماعلا فلتخاو

 فيرصتلا لولدم فالتخا ببسب وه امَّنِإ مهفالتخا درم للو ؛ملعلا اذه عضاو لب

سألا وبآ وه امّنإ ملعلا اذه ٌعضاو نأ ىلإ راشو .مهيدل
 نع هذخأ هّنأو .يلؤدلا دو

اذه هل حتف نّمع لئُس دوسألا ابأ أو :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا
 

يلع نم هيلن :لاقف ةدشراو ,وحنلا 2 عضولا ىلإ ٌقيِرَّطلا
 همحر بلاط يبأ نب 

 ةرخأتم ةلحرم ىلإ تاياوٌرلا ُضعب ريشُت امنيب (ىرخأ ةياور ثيدحلا اذهلو هللا

 نب ذاعم وه فرّصلا ملعل لوألا عضاولا نأ اهيف دو كل نع
 ءاّرهلا ملسم

 . ۱۸۷ ةنس ىَّشوتملا

 عبشأ دقو «ملعلا اذهل سّسؤت «بتك عضو ىلإ رشي مل نيتياوّرلا املك ذو

ذه سيسأتلا ةلأسم ةوابق نيدلا رخف روتكدلا
 دوسألا ابأ نأ ىلإ ىهتناو ؛ًاشاقن ه

 ."مالسلا هيلع «يلع نم ءاحيإب ملعلا اذهل سسؤملا وه يلدا

تلا نوكي ملعلا اذه ٌعضاو دوسألا ابأ نأ مص اذإو
 وحلا عم شن دق فيرسّ

 )١( ؛فصنملل ١/لا.

 .۸/۱-۹ ؛ن.م (۲)

 . ۲۷ ؛هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ (۳)

م ةمثو «0۲ ؛مهيهاذمو نييفرتملا جهانم رظناو ۲۸ ؛فيرصقلاو روفصع نبا )0
 رداص

 . نيباتكلا يف ةريم

 40٠. /7؟ ؛رهزملا (ه)

 .دعي امو 01 ؛مهبهاذمو نييفرّصلا جهانم ب نراقو . ۷-٤١ ؛ فيرصّتلاو روفصع نبا )٩(

 م



 (")دوسألا وبأ وه «دحاو لجر دي ىلع

 وحتلا اشن دقو ءطقف بارعإلا ىلع يناثلاب انرصتقا اذإ وحتلا ونص فيرصتلا
 ,ثوحبلا هيف تعضوو :ةرجهلل ىناثلا نرقلا نم لوألا ْفصَتلا 2 ؛ةرصبلا 2 لمتكاو

 :دمحأ نب ليلخلا باجعإ احم اناك ىه ۱١۹ ةنس ىَّشوتملا رمع نب ىسيعل ناباتك اهنمو
 نيّيفوكلا ةيانع ناو ءفيرصّتلاب اهنم ٌرثكأ تناك وحّتلاب نييرصبلا ةيانع َّنِإ :ليقو
 .فيرصّتلا عضو نم لّوأ هّنِإ :ٌلاقُيو ءوحّنلاب مهتيانع نم ٌرْثكأ تناك فيرصّنلاب

 ةنس ىّشوتملا هيوبيسل «باتكلا» وه فيرصّتلا ركذ هيف درو «يرصب باتك ٌلَوأو
 .رظن اهيف ةلأسم ملعلا اذهل سيسأتلا 2 نيّيرصبلل نييضوكلا قبس ٌةّيضقو اهل

 تاساردلا نمض ناك امَّنإو ,رمألا لّوأ 2 هتاذب ًامئاق ًاملع ٌفرّصصلا نكي مل
 تهجّنا برعلا دتع ةّيملعلا ةكرحلاو فيلأتلا ٌةايح تطشن امدنعو ,ةيوحّتلا

 اهضعي نع اهضعب لصفنيو روليتت ةييرعلا مولع تذخأف ٠ ,صّصخُلا وحن تاساردلا

 ةتحبلا ٌةيفرصلا تاساردلاو ةتحبلا ةيوحّتلا تاساردلا تأشنف ءرخآلا

 عضوو ةييرعلا مولعل هطبض قايس 4ب فرصلا ثحابم هيوبيس عمج دقو

 ن :لاقي نأ نكمي ناك ناو ؛تاوصأو ,تاءارقو فرصو وحن نيب ةقرفت نود اهنيناوق

 فرّصلا داوم زييمت ىلع لدي كلذو ٠ زيمتم ٍناكم ے فرصلا لئاسم عمج هيوبيس

 .وحنلا ريغ ملعب ةّصاخ اهنأ ىلإ رشي مل نإوءوحنلا داوم نع هدنع

 اهبّثري مل نإو ؛هتاعوضومو فرصلا لئاسم نم ٌريثك هيف فلم لوأ هيوبيس باتك
 نم ديزملا وأ درجملا ىلع مالكلا ْ ًاباب درفأ دقو .نورخأتملا لعف امك اهبويدو ؛هيوبيس
 تافصلاو ءامسألا نم برعلا تنب ام باب» وهو ةيسامخلا ةيعايرلاو ةيثالثلا ءامسألا

 2 ءيجي ملو .هب نوملكتي ال يذلا حيحّصلا نم سيق امو ةلتعملاو ةلتعملا ريغ لاعفألاو

 ."1لعفلاو فيرصتلا :نويوحنلا هيمسي يذلا وهو «هباب ريغ نم هلاثم الإ مهمالك

 ًاباب دقع مث «دئاوزلا فورحلا ةفرعم ةيفيكو تادايزلا عضاوم ىلع مّلكتو

 ةزمهلاو ىضم ام نود ءانبلا نم هب صتخا امو ؛لتعملا نم ىضم ام ٌباب اذه :ناونعب

 . ۲١ ؛نييوحنلا بتارم 000

 غ7” - 4١ ؛فيرصّتلاو روفصع نبارظناو ء17486-7817 /۳ ؛ فصنملا (۲)

 . ٠١ ؛فیرصتلاو روفصع نبا رظناو ١0. /۲ ءباتكلا (۳)

EES 



 هب دصقي يذلا  فيرصتلا  اهلخدأ يتلا ىرخألا تاعوضوملا نمو ('!فيعضتلاو

 ؛ماغدإلا عضاوم نيبو ءاهعاونأو فورحلا جراخم نع ملكت هيفو ,ماغدإلا  نيرمتلا

 امك اهيوبي مل نإو ,ةفلتخملا هتاعوضومو فرصلا 2 هيوبيس مّلكت دقف .كلذ ريغو

رفي ناك هنإف يملعلاو ٌيلمعلا هيينعمب فرصلا دصقي مل هنأ عمو :نورخأتملا لمف
 د

ل امم سيق ام هيف ركذي باب لتعملا ماسقأ نم مسق لك دعب
 ام ىلع برعلا نع دري م

صلل يلمعلاو يملعلا ىنعملا ىلإ ريشي امب «مهنع درو
 ةريثكلا هتاعوضوم 2 فر

 .فيرصتلل اهدرفأ يتلا باوبألا اميس الو «باتكلا فيعاضت 2 ةرثانتملا

 ىلع ٌةلمتشم ةيوحنلا مهبتك تءاجف ؛هيوبيس جهن ىلع وحنلا ءاملع راسو

 لمجلاو [180ت] دربملل بضتقملا بتكلا هذه نم ٌركذنو اهايانث ك فرصلا مولع

 .[؟؟ت] يجاجّرلل

 تاعوضوم ضعب ىلع مّلكت هيفو ءلمجلا باتك يجاجرلا مساقلا وبأ فلا

مساو رداصملا ةينبأو ريسكتلا عومجك فرّتملا
 لعافلا يمساو ناكملاو نامزلا ي

اهحرشي مل تاعوضوملا هذه 2 وهو .ةلامإلاو ماغدإلاو لوعفملاو
 امنإو ءايفاو احرش 

 فضي مل كلذيو ,ةزجوم ةروصب ةلامإلا عاونأو فورحلا جراخمو ةينبألا ركذب ىفتكا

 يجاجزلا بتر دقف ؛هحورش ةرثكو هباتك ةرهش مغر .ائيش هيوبيس هب ءاج ام ىلإ

 باوبألا نم ٌةفئاط ضرع مث ؛ةيوحّتلا باوبألا نم ةعومجمب ًائدتبم لمجلا باتك

 ىلإ داع مث ءةّيوّللا باوبألا نم ٌةعومجم ّمث .بسّشلاو ريغصُتلا باوبأ لثم ةّيفرّصلا

 باوبأ لثم ةيفرّصلا باوبألا ضعبل اهدعب داع مث :ةيوحّتلا باوبألا نم ةعومجم

 ضرع مث ءفيرصٌُتلاو لامفألاو ءامسألا ةينبأو اهتاّفتشمو رداصلا ةينبأو ريسكتلا

 ةروهجملاو ةسومهملا فورحلاو ماغدإلا لوح رودت يتلا ةيوغللا باوبألا ضعبل

 .يجاجڑرلا لمجل هحرش ب ًاقحال روفصع نبا راس ًابيرقت هتمس ىلعو ءاهريغو

 اذهل تسرك يتلا بتكلا ل وأ © اوفلتخا سيسأتلا ةّيلَوأ 2 اوفلتخا املثمو

مسا لمحت يتلا بتكلا ضعبل ًءامسأ رداصملا تركذو .ملعلا
 ىلع ةلالّدلل فيرسُتلا 

 لكو .ةرجهلل يناثلا نرقلا تايادب نم ًاءادتبا طقف فيرصّللا ىلع تامتشا تافّلؤم

 ابك ٌمالعأ اهيفّلؤم نيب نمو ئيش اهنع فرمت ال امؤامسأ انتلصو يتلا بتكلا هذه

 د

 . ۳٥۵-٤١۳ /۲ ؛باتكلا )0

4 ؛روفصع نبال يجاجرلا لمج حرش ةمدقم رظنا (؟)
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 نسح روتكدلا ىصحأ دقو .مهريغو (') !يمرجلاو ()طسوألا شفخألاو !'!ءارقلاك

 يلاوح تغلبف هيلع ًافقو تناك وأ فيرصٌتلا ناونع تلمح يتلا تافلؤملا يوادنه

 . “ينج نبا فيلأت نم تس اهنم ينج نبا رصع ىتح ًامّلْؤم نيرشع

 نامثع وبأ فيرصتلا ملع نود نم لوأو» :لاق امدنع ةفيلخ يجاح ًاطخأو

 دعسأ دمحم روتكدلا هرثأ ىفتقاو .('!ءوحّتلا ملع  ًاجردنم كلذ لبق ناكو ؛ينزاملا

 نب ركب نامثع وبأ نيّيرصبلا نم هيف فّلأ نم لوأو» :فيرصتلا نع لاقف :«سلط
 وه نييفوكلا نم هيف فّلأ نم لوأ نأ امك ء۹٤۲٠ وأ ۲٤۷ ةنس یفوتملا ينزاملا دمحم

 ٠ يار ةلاسرب ادب فرصلا ّنأ ىلإ سلط بهذو A۷ ةنس ىفوتما ءارفلا

 فيرصتلا» باتك وه انلصو دق فيرصتلا ذي باتك لوأ نإ :لاقي نأ باوصلاو

 ب تاسو يتلا بتكلا ٌمهأو لأ اذإ ٌينزاملا ٌباتُكف .هيف نود باتك لوا ال .ينزاملل

 .هيوبيس باتك دعب فيرسُّتلا

 عم فيرصتلا باب ب «باتكلا» 2 هيوبيس هركذ اّمع ينزاملا باتك جرخي ال

 ملو ؛لتعملا نم سيق ام باب 4 اميس الوب ةلثمألاو دهاوشلا ضعب ةفاضإو صيخلت

 :لاق ثيح .فيرصُّتلا ةيوعص ىلإ ينزاملا راشأو ؛* !حيحّصلا نم الإ هّلاثم يجي يجي

 ًالاكشإ هيف نإف .ةيبرعلا 2ب بَّقن دق نم هيف َرُّظْنُي ن | يفبثي امّنإ ٌفيرصّفلاو»

 ٌةلامإلاو ماغدإلاو وه امَّنإَو .وحتلا نم هريغ ے رظان ريغ ٍهبكر نم ىلع ةبوعصو

 «نآرقلل ءارُقلا ةلامإلاو ماغدإلا نع لاسي نم ٌرثكأو ٠ .ةّييرعلا لوضف نم ٌلضف

 وبأ قلع دقو ةّييرعلا نم هنود وه اميف مهسفنأ اولمعُي مل مِهّنأل ,مهيلع ٌبعصيف

 ۲۲ ةيآلا ميهاربا *يخرصمب# ةي ةيآلا دنع ۲۹ / ي يسرافلا يلع يبأل ةجحلا 0010(

 .دعب امو ۰ /۲ ؛بارعإلا ةعانص رس رظناو « ٤١/۲ ؛ةاورلا هابنإ قف

 ) )9؛تسرهفلا ۸٤.

 (٤) ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم 1٩4 .

 )٥( ؛نونظلا فشك ٤۱١/١ .

 . ٠٠١ ؛ اج ؛نوثالثلاو يداحلا دلجملا ؛ ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم (5)

 . نم (0

 ) )۸؛فصنملا ۲٤۳/۲ ۳۲٤.

 .ن.م (9)

~۹ - 



 ترقتسا دق فيرصُّتلا باوبأ نأ ودبيو .هل ًازّرعمو ًادّيؤم اذه ينزاملا مالك ىلع حتفلا

 ثحابملا «باتكلا» نّمضت دقو :تداك وأ يئاهّتلا اهلكش تذخأو «باتكلا» 3

 :يلاتلا ةيفيرصّتلا

 .اهنم ةديزملاو ةدرجملا لاعفألاو تافّصلاو ءامسألا ةينبأ ١.

 .لالعإلا .؟

 .لادبإلا .'©

 .ةدايزلا .؛

 . يول سايقلا .ه

 .ماغدإلا .5

أ ٌينزاملل فيرصّلا باتك باوبأ انحّمصت اذإو
 :يلي امب اهّلامجإ نكم

 . اهنم ةديزملاو ةدرجملا لاعفألاو ةدّرجملا ءامسألا ةينبأ . ص

 .ةدايزلا فورح .

 .لالعإلا .

 .لادبإلا .غ

 .' يوفللا سايقلا .ه o ا
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 يلب ام ىلإ فيرصللا جاّرّسسلا نب ركب وبأ مو

 .ةدايزلا .

 .لادبإلا .

 .فذحلا .

 .نوكسلاو ةكرحلاو رييغّتلا .

 .ماغدإلا .ه

 ص

~n چ 4 

اّرلاو ثلاثلا نامسقلاو
ءلالعإلا ًاعم نالكشي عب

يم عمج نوكي كلذيو 
 ثحا

 .هيوبيس نع فيرصتلا

2 

 : ٠أ ؛ اف فيرصتلل ينامرلا ميسقت رظناو ٤١ ؛ مهبهاذمو نييفرّتعلا جهانم 0(

 .نءم (0)

 . ٥۳۷/۲ ؛لوصألا (۳)

- ۷ 



 ٍريثكب تأي مل كلذلو ءأذإ هيوبيس ةقيرط سفن فيرصُتلا ثحب ب ينزاملا ةقيرط
 ًةقّلعتملا هي ویس باتك تاعوضومل ٌصيخلت وه امَّنِإ هلمع ام لكو .ةديدجلا ءارآلا نم
 ؛باتكلا هب ركذت مل يتلا ءارآلا ضعب ةفاضإو ؛ اهيف ريخأتو ميدقت ضعب عم فيرصتلاب
 .وحّنلا نع هولصفو .ٌةصاخ أبتك فرّصلل اودرفأ نيذلا لئاوأ نم وهف كلذ عمو

 :فيرصتلاو يتج نبا -

 ذب فيرسّتلا ملع يتأي يج نبا حتفلا وبأ اهيف غبن يتلا ةّيبرعلا م ولع نيب نم
 ردت ينج نبا ن لإ اثيدحو اميدق نيثحابلا رظن كلذ ةرمو للا ماقا
 يلع وبأ روزي نأ ٌةفداصملا تءاشو ءلصوملاب هدلب عماج د ةركبم نس كب سيردتلل
 عمسيو ؛اهّداتسأ حتفلا وبأ ناك يتلا سردلا ةقلح ىلع جرمي ْنأو .لصوملا يسرافلا
 هل لاق ُثيح ءاهيف يلع يبأ داقتنا طحم ناك ,ةيفرص ةلاسم لب ضوخب حتفا ابأ
 يبأب قحلو هذه سردلا ةقلح كرتف ء'«مرصح تنأو تيز :هيف ةروهشملا هتملك
 ملع اهلوأو .ةّيبرعلا مولع هيلع أرق ًاماع نيعبرأ هدم هبحصو «يسرافلا يلع

 رس ذي لاق ؛هنم اهنسحتسا يتلا بتكلا فّلأو .ةريثك لئاسم ب هلداجو .فيرصّتلا
 باتك ةءارق تقو يلع يبأ عم ةثحابملاو شيتفتلا دعب يل جرخ ام اذهو» : :ةعانصلا

 باتك هيلع ةءارقلا تقو يلع وبأ يل لاق» :صئاصخلا ب لاقو ,«هيلع نامثع يبأ
 كلذ دم ىّح .هذاتسأ لالخ نم ٌةيلاع ةناكم بستكا دقو. .«اذكو اذك نامثع يبأ

 حتفلا وبأ لمعأو . «لزنأ امك ّوحّتلا يلع يبأ نع يكحي ِهَّنإ» : هيف لیقو هل ٌةرخفم
 الو .هلبق ٌدحأ اهلصي مل ٌةئاكم هنم أوبتو ءعدبأو .هيف غبن ىح فيرصتلا جب هنهذ

 هب نيمدقألا باجعإ طحم فيرصتلاب عتفلا يبا ق ٌقوفت ناكو .هدعب دحأ اهلصو
 موقأ الو هنم هب ملعأ لحأ امض فيرصتلاب ىنتعاو» :مهضعب هيف لاق دقف :نيرخأتملاو

 :ًاضيأ مهضعب هيف لاقو .' ”!«هفينصت ب هّئاسحإ دحأ ٌنسحأ الو هعورفو هلوصأب

 ىلع اهب ربا ٠ ابتک كلذ اي فَّتصو ءضيرصَّتلاو وحّنلاب مهملعأو بدألا لهأ قذحأ نم»
 ب هنم لمكا همولع نم ميش ذي نکی ملو .نیرخا تلا زجعأو ,نيمدقتملا
 ةقالع ودبت ىرخأ ةرمو ,"!«هنم ًامالك ّقدأ فيرصّتلا 2 دحأ ملكتي ملوءفيرصّتلا
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 ريغ فيرصتلاب وحنلا
» : :توفاي ٍلوقب ةمحضاو

صّتلاو وحّنلاب مهملعأو
 .یرت امك «فير

سم نقتأ دق حتفلا ابأ 3 ودبيو
 ىلع لدي ؛ةقئاف ة ,ةعرسب فيرصتلا ملع لئا

لا يتلا ادج ةماهلا هتافّلُوم ضب كلذ
ي مل وهو ةربم نس ذي اهف

 الثلا زواجت

هحرشو بارعإلا ةعانص رس: :ماهلا هباتك اهرهشأ نمو .
 و تزال فيرصتل 

أ هعيش لوب نأ لبق ىرخأ ًابّتكو نيباتكلا نيذه حتفلا وبأ ضو
 يسرافلا يلع وب

ناثلا ًءزجلا وهو «ةلمكتلا» باتك
و ء.وحنلا 4. ٍمهعضو نيباتك نم ي

 دضع امهب ّ صخ

 ج هاقتلا نأ دعب يهيوبلا ةلودلا
م لوألاو :مولعم وه امك زاريش

 «حاضيإلا» وه امهن

 . فيرصتلل «ةلمكتلا» سركو.بارعإلا ىلع هبلغأ ك هفقوو

ت فيرسمّتلا نم ضرغلا ينج نبا د“ ددحي
:لوقي ثيح هتيمهأ أ ىلع لدي .ًاديدح

 

ٍبارعإلا ٍةعانص ل ضرغلاو»
ل ام ساقي نأ وه فيرصتلاو 

 دقف ءاج ام ىلع ءيجي م

عملا وه هّنأل ؛هنع لّدعي الو «هولمع ام عبي نأ اذه نم بجو
 ٌببّسلاو دوصقملا ىن

و ملعلا اذه هل عضو يذلا
ناكم  ٌلوقيو ,' ٍعيتخا

ب فيرصتلا ملع نع رخآ 
 نأ

 ضوهنو سفّنلا ةوق كتدافإو هب كضايترا» : :كلذ نم ةياغلا
 تقطن امم هلاثمأ ب ةن

 دروأ دق حتفلا وبأ ناكو "برملا هب
اذهو) :هيف لاق ,ناونع تحت مالكلا اذه

 لصف 

ا دنع هيف ضرغلاو ءانيلا نم
اج ثيح ,(ٌبردّتلاو ةضابر درلا نييفرصتل

 ىنعم»: : هيف ء

 يل نبا : :فيرصّتلا لهأ لوق
 نخ : :هليوأت ؛ ذك ّلثم اذك نم

 - فورحلا هذه نم أ افرح

وز اهيف تناك ّنِإ دئاوزلا نود لوصألا ةملكلا هذه ٌفورح وأ
 اهتفيص كگفاف _ دئا

«بولطملا لاثملا ةفيص نم وحن ىلع اهْنصو ؛ ءاهيلع نآلا يه يتلا
 حتفلا يبأ مالكو 

تفا يذلا همالكل ٌراركت اذه
ردم يكوللا فيرصُتلا هب ٌحت

 نأ وه» : هاب فيرصتلا ! اف

 وأ فرح ةداي دزب اهيف فرصتتف لوصألا انّلوق ج حضونسو . لوصألا فورحلا ىلإ ىت

لا بويض نم رضب شیر دت
صَّتلاو اهل في درصتلا وه كلذف ؛ يت

 وحن اهيف ٌفْرِ

سا وأ ٌبرضي : :تلق ٌعراضملا تدرأ نإف ءيضالا م لاثم اذهف ؛برض : كلوق
 لعافلا م

 مسي مل ام لعف وأ ءًايرض : :تلق ردصللا وأ ؛بورضم :َتلق ؛ «لوعفم ا وأ ٌبراض : :تلق

 ؛ةلباقملا هجو ىلع ٍدحاو نم رثكأ نم ناك َلعافلا نأ تدرأ نإو ب «برض :تلق ؛هلعاف

 مما
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 َرَثك ُهَّنأ تدرأ نإف ,برضتسا :تلق - لق ؛ْبرَّضضلا ىعدتسا هنآ تدرأ نإف «براض : :تلق
 جالتخا عم هسفن ي ُبرّتلا هيف ناك هنا تدرأ نإق :برض : :تلق .هرركو .برضلا
 نم اهي ار د لرسال فورحاب لا نم تاير ام وه فيرسلا نمت ءبرعلا مالك نم وحنلا اذه قف فرصتلا ةماع اذه ىلعو ءبرطضا ا :تلق .ةكرحو
 فيراعت هيف ٌعمج هنأل < صَْنلا سابتقا  انلطأ دقو .* !ءكلذ ريغو ةدافملا يناعملا
 هيلإ انرشأ اموهو ,قاقتشالاو فيرصّتلا نيب قباط هالو .هيمارمو اهّلك فيرصتلا
 ةلخادلا دئاوُزلا نم برملا مالك ٌلوصأ ف ٌفرعُت هيو ؛ةيبرعلا نازيم هال ؛ةقاف دشا هيلإ مهبو .ةّييرعلا لهآ عيمج هيلإ جاتحي» :ضيرصتلا 8 یری ٌثيح «قاقتشالا ىلإ ةديحولا ليلا وه فيرصتلاو ,ًاديدش ًالاصتاو ًابيرق ًابسن قاقتشالاو فيرصتلا نيب نأ َمّلعِي نأ يفبنيو» : :لوقي ثيح .هبتك ذب ةحارص كلذ ىلع صن دقو ٠ ,لبق نم
 هب هّقاحلاو برعلا م الك ذي هينبت ام ٌلاخدإ لوألا ؛ ؛نيرمأ ىلإ فدهي فيرصُتلا ملع نأ ىلع صئاصخلا ب صنو .«هب الإ قاقتشالا ةفرعم ىلإ ٌلصوي الو ءاهیلع
 باب) وه ًاباب كلذل دقعو .هيف ةعنّصلاب بردّتلاو هب ةضايرلا س امتلا: :يناّشلاو
 .ا(فيرصتلا لئاسم ےب ضرغلا

 :فرصلا ب هتافلؤم -

 ةّيبرعلا مولع ب ءاملعلا ت ثوحب اهيلإ تقترا يتلا ةورذلا ينج نبا تک دعت
 ام ىلع ةنّللا هقف ملع سۇم ؤمو .ريبكلا قاقتشالا ةيرظن عدتبم وهو ؛ ءاهتفسلفو
 امّلقو .عزانم نود همامإ وهف فضيرصتلا ام :مويلا ملعلا اذه هيلع مهفي نأ نَسَحَي
 1 ."!لئاسملا نم ريثك عجرم ينج نبا ُنوكي الو .هيف ًاباتک أرقت

 تت سس لآ ٌلئاسملا كلت ٌضرعي وهو ء.عصانلا هنايبب تنادزاو ؛ةيفرصلا لئاسملاب تمحدزاو ,هتفبصب هتافّلؤم رئاس تغبطصاف « ,ةيبرعلا 2 ةيمهأ وذ ملعلا اذه نأ ًاريبك ًاناميإ نمي ناكو .فيرصَّتلا ملع 4 ةدرفتملا هتردقب | ةمات يارد ىلع ىلع حتفلا وبأ ناك
 . و ه ؛يكولملا فيرصتلا )١(
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 ىلع بجاولا نم ناك هنأ حتفلا ویا یری. دحأ هب هبكاوي مل بولسو ةعارب و ةوالطب

 يذلا هيوبيس ٌدقتني اذه خي هّلعلو -فيرصّتلا ةفرعمب أدبي نأ وحلا ةفرعم دار نم

 نال كلذ ةحضاو حتفلا يبأ ةجحو -هياتك رخآ 2 ٌةفوثيم فيرصّتلا باوبأ لعج

 وه امَّنِإ -بارعإلا انه وهو -وحّتلاو ,ةتباثلا ملكلا سفنآ ةفرعل وه امَّنِإ فيرصّتلا

 هلاح ةفرعل ًالصأ َنوكي نأ يغبني ةتباثلا ءيشلا تاذ ةقرعمو ؛ ةلقنتملا هلاوحأ ةفرعل

 وحلا ميدقت بيس رسب اهجلاعي ةلأسم لكل ليلعُتلا جب حتفلا يبأ ةداعك : ةلّقنتملا

 َنوكيل ؛صيوع ملع فيرصّلا َّنأل ؛وحّتلا ةفرعمب ءيدب» هنأ ىريو .فيرصتلا ىلع
 2 ثحبي ِهّنأل ؛ةيمهألا ديدش فيرصتلاو . « هيف لوخدلا ًاتطوم وحّنلا 2 ضايترالا

 وعضاو ءالؤه ةمّدقم كو ءهيلإ ٍةّسام ٍةجاحب ةنّللاب لغتشا نم ٌلكو :ةملكلا ةينب

 كلذ ىلع يتانسو- .فيرصُتلا لوصأ نم ٌلصأ حتفلا يبأ دنع سايقلاو تامجعملا

 سايقلا نقتي نأ ةّيبرعلا ةضرعم دارأ نم ىلع بجو دقق كلذك ناك اذإو - -ًاقحال

 لصوي الو ,سايقلاب ٌريبك : ةفّللا نم زج دخؤي 5 ,«ةيبرعلا نازيم هَّنأل» كبرصلا
 سام فيرصللا ىلإ ةيبرعلا ءاملع ٌةجاحو ..) فيرصتلا قيرط نع الإ كلذ ىلإ

 نع عامّسلاب مهّلاغتشاو ,سايقلاب مهتفرعم ةَلف ةّللا لهأ ىلع حتفلا وبا ٌباعو

 بيسبوه امن ةفللا بتك ب فيرصتلا 2 للخلاو وهّسلا ١ درم نأ ىريو ؛سايقلا

 ."سايقلا نع مهلاغشنا

 وهو «ةتحيلا ةّيفرّصلا ثاحبألا ىلع هتاقّلؤم نم أددع حتفلا وبأ فقو دقو

 انفلسأ دقو .يلع يبأ «ةلمكت»و «ينزاملا في فيرصت» انيشثتسا اذإ .كلذ لعف نم لَو

 مدقتل انه ةلمكتلا مّدقت رّرقن انّنكلو كلذ * هذاتسأ قبس حتفلا ابأ نأ لوقلا

 ىلع مدعاوقو فرصلا مولع نم ًاريثك ةيوحُتلا هبتك نّمض حتفلا ايأ نأ امك .ذاتسألا

 لمجلا 2 يِجاَجّرلاو بضتقلملا 4 دربملاو باتكلا كل هيوبيسك ذاذفألا هفالسأ تمس

 ىرخألا هبتك 2 ةيفرّصلا _ لئاسملا نم ًاريثك لخدأو ؛حاضيإلا كب ّيسرافلا يلع يبأو

 :لئاقلا وهو «هب ًافغش- هّنكلو - اهناديم فرّصلا ملع نكي مل ٌلئاسم اهيف جلاع يتلا

 اهّنأك تدب ىح ,ةّيفرص ةغبصب بتكلا َكلت ٌغبص -لقيلف لوقلل ًاناديم دجو نمو

 .ىرخألا بدألا يحانم ال فرّصلا ےب ّبتك

 )١( ؛ن.م ١/غ-ه.

 ) )0م.ن؟؛١/1.

 () ن. 0/0

 م ۷۹ -



 .ينزاملا ركب يبأل فيِرصّتلا باتكل بهما حرشلا وهو «فصنملا ١. :همولعو فرّصلا لئاسمل حتفلا وبأ اهفقو يتلا بتكلا نمو
 .بارعإلا ةعانص رس .٠

 .يكولملا فيرصتلا -”
 .بضتقملا ٤.

 0 ًارطش فيرصتلا لغشو .هلوصأو وحنلا  حتفلا وبأ اهعضو يتلا بتكلا نمو

 اهنم اریبک

 .فيرصتلا اهنمو وحنلا لوصأ ب ةيبرعلا ب باتك مهأ وهو ؛ ,صئاصخلا ١.
 .ةئيرعلا كب عملا باتك .؟
 .وحنلا ےب نيقلتلا ."

 .وحّتلا كف دقلا وذ ٤.

 1 :انلصو امم اهضعب ىلإ ريشن نأ نكميو .اهنيب اميف توافت ىلع ءاشتسا نود ًاعيمج ىرخألا حتفلا يبأ تافلؤم جردنت عونلا اذه تحتو ؛فرّصلا لئاسم نم ًاريثك اهيف دشحو .ةّيبرعلا مولع نم ام ملع ثحبل اهفّلأ يتلا بتكلا كلت وه: ,متفلا يبأ تاقلؤم نم ثلاثلا عونلاو
 .هادّسو ُهَّتِمحَل ةيفرصلا لئاسملا تناكو ؛مامت يبأ ةسامح ءارعش نم ريبك ددع ًءامسأ هيف رّسسف باتك وهو ,ةسامحلا ءارعش ءامسأ ريسفت هب جهبملا ١

 .ليذه راعشأ ريسفت ےب مامتلا .۲
 .اهنع حاضيإلاو تاءارقلا ًءاوش هوجو نييبت ب بستحملا .
 .يبنتملا ناويد حرش وهو .رسفلا .ء

 .يبنتملا رعش كب يناعملا تايبأ ريسفت وهو ءيبهولا حتفلا ٠٥
 .ىرخألا ' هبتك 2 هيلإ حتفلا يبأ ةلاحإ ةرثكل عونلا اذه عم هانجردأل طسوألا شفخألل «كاوقلا» باتك هيف حرش ٌباتك وهو .«برعملا» باتك انلصو ولو
 باتكلا اذه ةاءرقب مهذيتاسأ ىلإ مهدنسب ءالؤه ىهايتو ؛هئارقإو هتءارقب مهذيمالت اوصوأو .ءاملعلا هب ىصاوت ءروهشم لوادتم وهو ؛يرصبلا يوحّتلا ينزاملا ةيقب نب دمحم نب ركب نب نامثع يبأ هرصع ذر ةيبرعلا مامإل هتم : :ناياتك فصنملاو

 و س



 اذهو «يسرافلا يلع يبأ هخيش ىلع ينج نبا هأرق نقلا اذه ے نأش نم هل ناك امل

 هخيش ىلع هأرق اذهو ءدربملا ىلع هأرق اذهو .جارسلا نب ركب يبأ هخيش ىلع هأرق
 ملعل باتك ٌعمجأ هرغص ىلع اذه فيرصتلا ب ٌباتكو أ'!باتكلا فوم ينزاملا

 نود نم لوأو» :ةفيلخ يجاح لاق . انلصوو ءهيف القتسم عضو باتك لّوأو ,فيرصّتلا

 قبسو ۳ وحلا ملع 4 ًاجردنم كلذ لبق ناكو ؛ينزاملا نامثع وبأ فيرصتلا ملع

 فيرصتو . هريغو نونطلا فشك بحاص هيف عقو يذلا مهولا بيس ىلإ انرشأو
 ,ةّماعب وحنلا 4 اذه لصأ امهنم الك نأ ك وحنلا ملع  هيوبيس باتكك ينزاملا

 .فيرصُتلا 4 كاذو

 ىلع افكعف هب ةخيش ٌبجعأ املثم ينزاملا باتكب حتفلا وبأ بجعأ دقو

 هيف اغرفأو .ًاليوط ًارهد ةحرش ىلع اًرفاضتو «صيحمتو قيقحت ةسارد أعم هتسارد

 مل فيرصّتلا ب ٌةدراو الو ٌةدراش اكرتي ملو ءبدأو ةغلو ٍملع نم امهتبعج ب ام لک

 كلذ یریو هيف ةزراب هءارآو هذاتسأ دوهج ّنكلو .ينج نبال وه حرشلاف . هيف اهاركذي

 يلع يبأ هخيش ىلإ هيف ام َرثكأ ينج نبا دانسإ  حرّشلا اذه لالخ نم ًاحضاو
 ,هداجتساف :هخيش ىلع هأرق حرشلا اذه نيودت نم حتفلا يبأ غارف دعبو «يسرافلا

 اهثحب يتلا لئاسملاو ءارآلا فلتخم حرشلا اذه 4ب ينج نبا عمج دقل .هنع يضرو

 هب ينعو :باوصلا ىلإ برقأو ًاحيحص هآر ام اهنم راتخاو ءاهنيب نراقو ءينزاملا
 :'"اهنم ظنلا تفلت ةماه رومأ ىلع ةمدقملا 2 صن دقو ٌّدنلاب ٌةيانع

 ال فرّصلا ءاملعل هنأ ينعي نقلا اذه لوصأ اومكحأ نيذلل عضو ٌمّرَش هنإ -

 لبتقم ے دعب وهو < ٍ,ةيملعلا هتردقمو هسفن حتفلا ابأ هب نحتما دقف .نيئدتبملل

 ,ىمرملا غلب دق هباتك نأ نم قثاو هسفنب دتعم وهو . ًاققوم ناحتمالا اذه ناكو .رمعلا

 .فدهلا باصأو

 ىلعف ءراصتخالاو زاجيإلا 2 اهقرعأو فرصلا بتك نصرأ نم ينزاملا باتك -
 .هتسارد 4 ةلجعلا بّنجت هئراق

 هيبرغو هصيوعو هلكشمو باتكلا ضماغ ىلإ حرشلا #4 ينج نبا دصق -

 1/١. ؛فصنملا )١(

 . ٤١۲/١ ؛نونظلا فشک (۲)

 . ۱۲۸ ؛وحنلا خيرات نم (۳)
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 .فرصلا لكاشم  ياولا عجرملا هحرش نوكيل
 .ًارطخ اهدشأو ًانأش اهالعأو ةيبرعلا مولع مهأ نم فيرصّتلا ملع -

 وحنلاو ةغللا نيب ًاقورف كانه َّنأو ,عامّسلاب الإ ذخؤي ال ام ةغللا نم نإ -

 .سايقلا هليبس اميف ٌظيلخت مهل ةفللا لهأ ضعب نأو .قاقتشالاو فيرصتلاو
 ىتح اهل لّثميو ءاهحضويو ءاهلئاسم طسبيف ءينزاملا باتك نم ةرقف ضرعي هتقيرطو
 وبأ لاق :هلوقب ينزاملا مالك أدبي ؛ةيناث ٍةرقف ىلإ لقتنا حرشلا ةيافك ىلإ نأمطا اذإ

 حرشلاو . حرشلاو نتملا ةّقدب ددحيف ,حتفلا وبأ لاق : هلوقب همالك أدبيو :نامثع

 ةرقفلا زواجتي ىتح حرشلا لوطي دقو ؛ةلثمألاو دهاوشلا ىلع دامتعالا ٌريثك ٌطصوسيم
 برضأ ةسمخ حتفلا يبأ دنع فيرصّتلاو . اهيواسي ىتح رصَقِي دقو .ًاريثك ةشقانملا

 فيرصتل هحرشو ؛ماغدإو نوكس وأ ةكرح رييغتو فذحلاو لدبلاو ةدايزلا يه
 امأ ."”درفملا ظفّللاب قّلعتي امم اهوحنو باوبألا هذه لوح اهلك هثحابم رودت ينزاملا
 .فيرصتلا ملع ب اهركذ نم دب الف فصنملا و هيوبيس باتك 2ب تدرو يتلا ةينبألا

 ةينبألا هذه نازوأ ىلع ءيجت يتلا ةفرصتملا لاعفألاو ةنكمتملا تافصلاو ءامسألا نأل

 قباسلا هدعاوق نم وه اهيف ٌثدحي رييغت لكف .فيرصتلا ملع عوضوم اهسفن يه
 هّنكلو .(هيلإ بهذي ام ةًّمص ىلع هب دهشتسيو ءينزاملا لوقب دتعي وهو ؛")اهركذ

 هلمجمب فصنملا باتك ءاج دقو . ى رخأ ًانايحأ هترابع دقتنيو © !ًانايحأ هدقتني

 هل فرعي ال رداونلاو دئاوفلاو دئارفلاب ًاظاظتكا ًاّظتكم بدأو فرصو ةغل ةنيفس

 ةرابعلا لهس ءاهصوعأو بتكلا قدأ نم ناك نإو «باتكلاو «هدعب الو هلبق ريظن
 .ةصيوعلا عضاوملا نمض ليلقلا ےب الإ ءاهحضاو

 ٌتفلي ؛هرمع نم ةركبم نس ب حتفلا يبأ نم شهدملا يميلعتلا سحلا اذهو
 اذه 2 دشحي نأ هنيع بصن أعضاو هيلع راسو ؛هباتك جهنم عضو دقف < رظْتلا

 وه اهغبصو «هوقبس نم اهيلع ىتأ بئاجع نم فيرصُتلا نف 4 ام لك باتكلا

 ۷ ؛فيرصتلا يف يكولملا رظناو ۲۷۸/١ ؛ فصنملا ()

 ۲۷۸/۳ ؛ فصنملا (۲)

141/١ +ù. )7( 

 5١9/5 ؛ن.و )€(

 ۱۹۸/۱ ؛ن.م (6)
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 نأ دارأ « «حتفلا ابأ نأ الإ ءءاملعلا ذاذفأل ٌةردان هدام نوكيلو ءاهب فرع يتلا هتغبصب

 لهّسسلا نيّللا نّيهلا هيولسأب ٌةبارغ هداوم رثكأ مدقف ؛ءيدتبملا ىلع باتكلا لهسي

 .«'"!نّكمتملاو ءيدتبملا هتفرعم 4 كرتشيل» :لاق دقف .عيمجلل ةدئافلا معتل عنتمملا

 هلفغأ ام دروأ كلذلو .."ايهتنملل وه امك ءيدتيملل وه باتكلا اذه ّنأل» : :لاقو

وبأ فقو دقو .رسيو باهسإب ًاوهس وأ ًادمع ينزاملا
 نم يناثلاو لوألا نيأزجلا حتفلا 

هف ثلاثلا ءزجلا امأو ,ينزاملا فيرصت حرشل فصنملا
 ريسفت :لوألا مسقلا ؛نامسق و

ججحو هدهاوشب نامثع ىبأ باتك نم ةغّللا
 مسقلاو ٠ اهنم بيرغلا 2 كلذ امتإو ؛ه

 يهو فيرصُتلا صيوع نم ةّيميلعت لئاسم ذي رخآلا
 مدقت يب لأ رم ةرشع سمخ

 أ ركذو :حرشلا نم الو نتملا نم اسيل نامسقلا ناذهو .باتكلا لوأ 4 اهركذ

 : :نيأزج خسُتلا ضعب ج العُج نيمسقلا نيذه وأ
 .ًاعبارو ًاثلاث

 ناققحل

باتك  فيرصُنلل هفيرعت ذب ينج نباو
 امو هي هيوبيس هلاق ام قفاوي امَّنِإ اذه ه

ىلع انيتأ ام وهو ,ةاحّتلا نع هي هيوبيس نع يضّرلا هلاق
 ينزام ا هلمع امو .ًاقباس هركذ 

 مل ءانب ةملك نم ينبت نأ» وهو .©" فصنملا نم ةريثك ٍتاحفص لغشو .هفيرصت 4.

ب لمعت مش .هّكنب ام نزو ىلع ٌبرعلا هنبت
 سايق هيضتقي ام هتينب يذلا ءانبلا 

لاو تاكرحلا نم فيرصتلا ملع هيضتقي ام :يأ «مهمالک
 فذحلاو ةدايزلاو تانكس

 ٌةدامو ءًافنآ فيرصّتلا هب رض امب انه قاقتشالا رسفو ؛ماغدإلاو لادبإلاو بلقلاو

 .نيلاحلا 2 ٌةدحاو اهنيصو ةلثمألا

لثمأ نم ضرفلا نأ هانعم كلذو
فورح يرتعي ام نايب فيرصتلا ة

 نم تاملكلا 

نم ضرفلاو ,فذحو مدايزو ةلاصأ
 غيصلا هذه ضعب ذخأ قرط نایب ق قاقتشالا ةلثمأ 

 .٠ رعب نم

 ماكحأ عيمج ىلع لمتشيل حتفلا وبأ هفّلأ باتك «بارعإلا ةعانص ٌرس» باتكو

 )١( ؛فصنملا ١١/١

 (¥) م.ن؛١/؟ل١

 ) )۳؛فصنملا ۲۹۸-۲٤۲/۲
 ةعاخلا نم ۲۷۹ /۳ ؛ن. م قد .

 ) )4.ن.م

 - لو =



 س هياتك نم يسرافلا يلع يبأل أصن لقت دقو .فيرصتلا وه امنإ | بارعإلا ةعانص رس 2ے حتفلا يبأ دنع بارعإلاب دوصقملا نأ ىلإ باتكلا ةيمست نع عفادي وهو بارعإلا ةعانص رسل قيقحتلا ةمدقم 2 ي يوادنه نسح ثحابلا لصوت دقو ."'!ءاج ام ىلع ءيجي ملام ساقي نأ وه امنإ في فيرصّتلاو بارعإلا ةعانص  ضرغلاو» : :لوقي ثيح .هل ٌونص وهو .فيرصّتلا ريغ بارعإلاو ؛( اذه نم عضاوم ةدع ے باتكلا كلذ ىلع انلحأو ءانه لوقلا ةداعإ انكرت كلذلف ءامهئازجأ هابتشاو امهكارتشال هب لصتمو كلذب وحال هّنأك باتكلا اذهو» ي ىنزاملا فيرصت حرش يب فصنملا 2 لئاسملا صعب ىلع هتلاحإ دعب لاق دقف .هتايرظنو هراكفأل ًازيزعت وأ ًادارطتسا تءاج امّنِإ ىرخأ ياس نم هّيضت امو ,ًلؤا فيرصُتلا ملع كوه امنإ | اذه هباتك نأ ىلع ةحارص "نج نبا صن لب ءمجعملا فورحل ةيفيرصتلا ةساردلا وه باتكلل سيئرلا عوضوملاف .!"اهثحب عوضوم اهلعج يتلا رهاوظلا ريسفتل تاوصألا ملع هل همدقي ام ىلا اجلي نأ هيلع يغبني ةيفيرصتلا رهاوظلا سردي نمو  تاتترصلا ملع ىلع ىلوألا ةجردلاب موقي فيرصتلا ملع نأ وهو أ ًادج ةركبم ةلح رم ذب هذهك ةّيضقل نطف هوك ءانثلاو لالجإلاب حتفلا يبأل ركذُت ةلأسم هذهو ؛ةييرعلا ف فورحل ةيتوص ةسارد باتكلا نأب يحوت هباتك حتفلا وبأ اهب حتتفا يتلا ةمدقملا تناك اذإو « 'اهعمجو | اهقاقتشاو مجعملا ورح ضيرصت يب تحيل اهنم لوألا صصصخ لوصف تالف باتكلا رحل ل ا فرّصلا لئاسمب باب لك ءالتما عمو .ءايلاب ايهتنمو ةزمهلاب ًائدتبم فورعملا يدجبألا بيترٌتلا بسح فورحلل هت مارد بكر دقف ؛قيقدلا َبيِترَتلا اهييترتو فورحلا جراخم حاضيإ ىلع ديدشلا هصرح مغرو ٠؟ .فيرصُتلا | ملع ميمص نم تاعوضوم هذهو ارا هريش بلقو ریش ىلا هبقو هلو نمو هتيلصا نم ٍالكلا نم هّفّرصتو هلاوحأ هيف ركذي ءأباب ةٌييرعلا فورح نم فرح لكل دري نأ هينيع بصن ًامضاو مايق ريخ ةّنمهملاب ماقف ءهرصع ؛ نايعأ دحأ بلط ىلع ءانب ٠ مجمل فورح

 + ١| ؛بارعإلا ةعانص رس 010
 ,ه-غ/١ ؛ن.م )۲)

۸۱۰-۷۸۱ 
  (r)/؟ ؛ بارعإلا ةعانص رس

 )( ۳.٠/ ۱۸.ىقحملا ةمدقم نم

 1.۰/۲ ن. م (0)

 ) )5؛فصنملا ۲/۲٤١.,
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 نآو نآلا نع ثيدحلل يلع وبأ هيف ضرعت ءيناعملا نم جاجزلا هلفغأ اميف لافغألا

 ام هنم ءيش ے4 سيل هنأ كيرأل ینا نم ةيرعملا ملكلا تركذ امنإو» :لاق مث ڈ ,ىنأو
 ج ٌلخدي ةفَّللا نم ٌبرّضلا اذه نالو ؛«اذک ْنآ» نم «نالا» نإ : :لئاقلا لوق وسي

 ضرع امو .هيف لالتعالا ناكمل هريغ لاصتا نم دش اهب لصّتيو بارعإلا ةعاتص

 :حتفلا يبأ مالكو . ("!«فيرصُتلاب ًايرد ناك نم هقذحي اذهو .هفورح ےب بالقنالا نم

 امنإ .ةلقنتملا هلاوحأ ةفرعمل وحنلاو ةتباثلا ملكلا سفنأ ةفرعملوه امن فيرصتلاف»

 حلطصم وحلا نأل كلذ ,فيرصتلاو وحنلا نيب هيف لباق يذلا زوجّتلا باب نم وه

 ملع» :هنأب وحنلا يسرافلا يلع وبأ فّرع دقف .بارعإلاو ُفيِرصَّتلا هيف جردني

 نب ركب يبأ لوق رمألا اذه ززعيو ء" برملا مالك ءارقتسا نم ةطبتتسملا سيياقملاب
 وهو .برعلا مالك همّلعت اذإ مّلكتملا وحني نأ هب َديرأ امنإ وحنلا» : :لوصألا كب جارسلا
 ضرغلا ىلع هنم اوفقو ىَّتح .برعلا مالك ءارقتسا نم هيف نومدقتملا هجرختسا ملع

 عفر لعفلا نأ ملعاف «برعلا مالك ءارقتسابف ؛ةغللا هذهب نوئدتبملا هدصق يذلا

 ('«ٌعابو ماق مهلوق نم هنيع بلقت واو وأ ءاي هنيع امم لعف نأو ءبصُن هب لوعفملاو

 تاوصألا ملع 2 ةليوط ةمدقم ىلع بارعإلا ةعانص رس باتك لمتشا دقل

 ثحبلاب اهيف حتفلا وبأ ضافأو .لوألا ءزجلا نم )١-18( تاحفصلا تلغش
 ىتأو ٌةردان ةّيملع ةدام مدقف ريوصتلاو حرّشلاو ليلعتلاو طابنتسالاو بيقنتلاو

 :ثيدحلا رصعلا ب نييوفألا باجعإ | لانو نيمددقتملا هب رهب ءهيلإ قبسي مل مالكب

 ذ اهلجس يتلا ةروصلاب جراخملل ينج نبأ فصو امأ» رشب لامك روتكدلا لوقي
 دقف !رداّتلا هئاكذو هتظحالم ةوق ىلع لدي وهف «جراخملا هذهل هبيترتو هباتک

 هتمدقم ےب جلاعف ٠ ًاركتبم ًابذع ًاشيدح فورحلا جراخمو توصلا نع ثدحت

 ةحبقتسملا اهعورفو ءةنسحتسملا اهعورفو اهجرادمو اهجراخمو فورحلا سانجأ

 جهانم رظناو ١/ ۲٤. ؛يوادنهلل ةعانصلا رس قيقحت ةمدقم نع ًالقن ۲۹۷ ؛لافغألا )١(

 ۷١-۷۳. ؛هل مهبهاذمو نييفرصلا

 50/١. ؛صئاصخلا (؟)

 . ٠١۳ ؛يسرافلا يلع يبأل ةلمكتلا ةرفإ

 )٤( ؛لوصألا ١/۳۷.

 .18 ؛رشي لامك .د ؛تاوصألا ملع (5)
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 امك دارطالا 2 اهبتارم ىلع فورحلا بتر دقو كلذ 2 نيقباسلا ءاملعلا ءارآو

 - ميجلا . فاكلا . فاقلا . ءاخلا  نيغلا  ءاحلا . نيعلا  ءاهلا  فلألا . ةزمهلا» :يلي

  يازلا  داصلا . ءاتلا  لادلا . ءاطلا  نونلا . ءارلا  ماللا  داضلا . ءايلا . نيشلا

 بيترت وه اذهف» :لاق مث ”!«واولا . ميملا . ءابلا . ءافلا . ءاثلا  لاذلا  ءاظلا  نيسلا

 هيقف نبعلا باتك 2 اهبيترت اًمأف .حيحّصلا وهو ءاهدمصتو اهفاذم ىلع فورحلا

 هيلع هباحصأ هالتو ؛هيوبيس هیتر مم افنآ هانمدق امل ٌةفلاخمو بارطضاو ٌلطخ

 فورحلا بتر دق ليلخلا نأ مغرو ,«هتحصب هل لمأتلا دهشي يذلا باوّصلا وهو

 دقف .ءيّشلا ضعب ينج نبا بيترت رياغي باتكلا بيترت نأو ءاذه نم ًابيرق ًابيترت

 .فورحلا 4 حتفلا وبأ عّسوتو .)هيوبيس بيترتب همازتلا دّكأو .ليلخلا لمع دقتنا

 عرفتت فرحأ ةتس اهقحلت دق نيرشعلاو ةعستلا فورحلا هذه نأ ملعاو» :لاقف

 نمط نم يه ةتّسسلا فورحلاو افرح نيثالثو ةسمخ نوكت ىتح اهنع

 حتفلا وبأ اهنسحتساو .قطُتلا ب طيسب رياغت عم نيرشعلاو ةعستلا فورحلا
 فرحأ ةينامث هب قحلي نأ ىأترا مث :مالكلا حيصفو نآرقلا اهب ذخألا زاجأو

 هنكلو ءًاضيأ قطنلا 2ب رياغت عم نيرشعلاو ةعستلا فورحلا نيب نم يه .ىرخأ

 ودبيو . "رعشلا 2 الو نآرقلا 4 اهب ذخؤي الو ,ةنسحتسم ريغ عورف اهنأ ىأر

 )١( ؛بارعالا ةعانص رس ٤١/١ .

 . ٤٥/١ ؛بارعإلا ةعاص رس (۲)

 - غ خه - حد عد :يلاتلا وهو ٥٠و ه7 ١/ ؛نيعلا باتك يف فورحلا بيترت رظنا (۳)

 ف ۔ن- ل-ر- ثا -ذ - ظ - ت - د حط -ز - س - ص - ض - ش - ج - ك - ق

 ه-|- ةزمهلا» وهو « ٤/ ٤۴١١ ؛باتكلا يف اهبيترتو ««ةزمهلا - ي - | -و - م - ب -

 - ص - تاو -اط لل راح لاح يب ش = جيس ض = قد = خمس غد حد ع
 ىلع تمدق فاقلا نأ باتكلا ققحم ركذو «4و - م - ب - ف - ثا ؤ - ظ- س -

 ىلع امّدقم داضلا فرح ىقبيو « ينج نبا دنع ام قفاوي اذهو « خسَّنلا ضعب يف فاكلا

 بتر دق هيوبيس ناك نإو « ينج نبا دنع اهدعب وه امنيب هيوبيس دنع ءايلاو نيشلاو ميجلا

 «ينج نبا دنع نونلا ىلع ءارلا ميدقت ادع امامت ينج نبا دنع امك باتكلا نتم يف فورحلا

 هبيترت قفاوت تناك حتفلا وبأ اهدمتعا يتلا ىلوألا باتكلا ةخسن ّلعلو

 )٤( ؛ةعاتصلا رس ١/٤1 .

 .ن.م (0)



ب ٌلَّهَسُي ام راتخا حتفلا ابأ نأ
 بيترتلا هبّترف «باتكلا ةدام لوانت ءيراقلا ىلع ه

 ليصفتب فرحلا هيف لوانت ءًاباب فرح لكل دقعو :سانلا نيب روهشملا يئابفلألا

 ب هلامعتسا نيو سمهلا وأ رهجلا ثيح نم فرحلا ةفص ركذب ٌءادتبا «بيجم

برض ىلإ لقتنا مث .ةدايزلاو لدبلاو ةلاصألا ثيح نم مالكلا
 ىلع ةلثمألا 

مهدحأ نيلاثم عقوم لكل ركذيو ءاهمال وأ ةملكلا نيع وأ ةملكلا ءاف هعوقو
 مسا ا

 باب 2 نيلاثملا نع داز دق ناك نو ءأمات ًامازتلا ةطخلا هذهب ٌمزتلاو ؛لعف رخآلاو

 2 ٍباهسإب لصفيو ءاهنم فرحلا اذه لدبأ يتلا فورحلا ركذب هبقعي مث ,ةزمهلا

 حرش ةزمهلا باب علطم و .ةدايزلا عضاوم كلذ دعب ضرعي مث ةريثك تالاح

 ءاف فرحلا نوكي نأ لصأ انلوق ىنعمو» :هلوقب ةدايزلاو لدبلاو ةلاصألا ىنعم

انلوق ىنعمو «همال وأ هنيع وأ لعفلا
 منيع الو لعفلا ءاف ال فرحلا نوكي نأ دئاز 

م فرح ماقي نأ لدبلاو «همال الو
 ًاناسحتسا اّمإو ٌةرورض اّمإ فرح ماق

أو .؟اذه دعب زاجبإلا ےب ةغالب ّيأو .2"!«ةعنصو
 الأ .هبتك  هتباوث رّركي حتفلا وب

حلا ةدايز نع ثدحتي هارت
يز 4ك هلوقك ءاهدعت يتلا ةدعاقلا نم اقلطنم فر

 ةدا

تانب لوأ ےہ عقت نأ ةزمهلا ةدايز عضوم نأ ملعا» :ةزمهلا
 تيأر ىتمف .ةثالثلا 

 24 قاقتشالا تفرع .ةزمهلا ةدايزب ضقاف .ةزمه اهلَوأ 4و ءًالوصأ فرحأ ةثالث

نيع وهو ".....هتلهج وأ ةظفللا كلت
 رقت يكولملا فيرصتلا ل. همالك 

 ؛فيرصتلا سسأ نم ًاساسأ هاري يذلا قاقتشالا ةلأسم ىلإ انه حتفلا وبأ ٌريشُيو

 ررك دق حتفلا وبأ ناك اذإو .(ةاقتشالا لهج نإ سايقلا ىلإ ءوجللا ةرورض ىريو

لوقلا انا حص «فرح ّلك 4 ةيساسألا اياضقلا هذه
 يه ةيلصألا باتكلا ةدام َّنِإ :

هذهو ءفذحلاو ةدايزلاو لادبإلاو لالعإلا
 .انفلسأ امك فيرصتلا ملع ثحابم مها 

إلا ةعانص رس 4 حتفلا وبأو
 مث ةدعاقلا ديعقتب يفتكي ال بارع

 اهزيزعت

ءاهب برعلا ذخأ بابسأ ُلّلعي لب ؛ةلثمألاب
 نيبي يذلا ماعلا سايقملا عضو نأ دعبف 

هفرحأ نوكت ىتمو ةملكلا ب لادبإلا نوكي ىتم
 + درو اذإود :لاق ثيح ةيلصأ ا

 امهنأب مكحن نأ ءاضقلا حيحصو هجولاف نالمعتسم ناظفل ةملكلا فورح ضعب

 . 1۹/١ ؛ةعاتصلا رس )١(

 .١٠ال ؛ن.م (۲)

 . ٠١ «يكولملا فيرصتلا (0)

 . ٠١١/١ ؛ةعانصلارس (4)

- ۷4 - 



 .(9«أدحاو ًاعون توصلا نوكيل اهدعب ءاتلا 4 اهومغدأو يات اهوبلقف ؛دحاو هجو نم لمعلا نوكي نأ اودارأ جراخملا 2 اترواجت اًملف ٠ .سمهلا كي ءاتلا | تخأ ءاَّثلا نأل ,ءات تبلق امنإو» : :هلوقب حتفلا وبأ لّكعيو .هرَّم وهو .درّتا :ديرثلا | نم لعتفا لثم اهدعب لعتفا | ءات ف تمغداو .ءات تبق هنم فّرصت امو لعتفا زي ءاف تعقو اذإ ءاثلا كلذكو لالا يهو ياّرلاب اهعضوم نم فورحلا هيشأ اولدبأف :٠ ,ضعب نم توصلا ضعب د اويرق ,رهجلا كب ياَّزلا تخأو جرخملا كر ءاتلا تخأ لادلا تناكو ةسومهم ءاتلا | تناكو ٌةروهجم تناك امل يارلا نكلو» :هلوقب ببسلا حتفلا وبأ اهدعب نيبيو ءنادزاو رادزاو رهدزاو رجدزا وحن ًاياز هؤاف تناك اذإ الاد لدبت لعتفا ءات نأ ىلع صنت ةدعاقلاف ,".هجراخم تئادت امم كلذ ريغو .نونلاو ٍميملاو ,ةزمهلاو ءاهلاو .ءاثلاو ءاظلاو ءاتلاو ءاطلاو لادلا كلذو ءاهتم براقت اميف وه امنإ فورحلا ےب بلقلا لصأ نأ هداسف ےب ةلعلا» : :باجأف .ةّلعلا نع هلأس دنع يلع يبأ هخيش ليلعتب ذخايو ,جارسلا نب ركب يبأو نييفوكلا يأ دري كلذب وهو تح ب ةعضملا | ءاّقلا نع ٌةلدبم تسيل ٌثحشح ےب ةيناثلا ءاحلا نأ ىنج نبا ىري كلذلو ب ,ضعب نم اهضعب لاديإل طرش فورحلا براقت نأ ىري وهو هللا ءاش نإ بصت هسقو ءهفرعاف ءاذه نم كيلع دري ام عيمج ےب زايع اذهو .هبحاص نم نيفرحلا | دحأ لادبإ ىلع ةلالدلا موقت ىتح هل أدقتعم اذه ىلع لازت الف .هبحاص نم ةيلصألاب ىلوأ امهتم دحاو سيل «ن ادرفنم نالصأ امهيلك
 .نحأ هّقبسي مل اذهب وثق ؛ فيصلا ملع ةسارد ب يتوصلا جمنملا دمتعي حتفلا ابأ ناب داقتعالا رعي امم ,هلئاسمو فيرصَّتلا اياضق ةساردل ًالخدم اهلعجو :ةييرعلا تاوصأل ' ةلصّفم ةساردب باتكلا ةيادب ےب بهسأ جئاتن نم تاوصألا ملع هل همدقي ام ىلع ًاريبك ًادامتعا دمتعي فيرصّتلا ملع ناب حتفلا يبأ نم ًاناميإو
 ملع ةسارد يبست نأ بجي فيرصتلا ملع ةسارد نأ ىلع حتفلا وبأ صن دقو
 أ
 .؟١51 ١/ ؛بارعإلا ةعانص رس )00
 .1485و ۱۸۱ رظناو ء١/١18 ۵۰۴ )7(
 .1806 ١/ ؛بارعإلا ةعانص رس 0
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 ءفيرصُتلا ةفرعمب اديب نأ وحنلا ةفرعم دارأ نم ىلع بجاولا نم» :لوقي ثيح ءوحنلا
 مجرت دقو .('! (ةلّقتتملا هلاح ةفرعمل ًالصأ نوكي نأ يغبني ةتباثلا ءيشلا تاذ ةفرعم نأل

 هركفو داّقولا هلقع عدبأ ام لّوأ فيرصّنلا  هتاسارد تناكو ءةقيقح كلذ حتفلا وبأ

 ...يكولملا فيرصتلاو بارعإلا ةعانص رسو فصنملا ناكف بقاثلا

 ًاعماج دئارفلاو دئاوفلاب ًائيلم بارعإلا ةعانص رس باتك حتفلا وبأ مدق دقل

 نم هيلع جرع امب هنّيز مث لوألا هفده وهو . ًاقيقد ًاعمج فيرصتلا مولع لئاسم

 يبأ ريغل حي مل يبدأ بولسأب :ةيبرعلا نونف نم ًاريثك تلمش ةعونتم ىرخأ لئاسم
 ناك امك .هاياضق ةجلاعم ب حوضولاو ةلوهُسلاب مستت ةزرابلا هتافص تناكف .حتفلا

 تزواجت دق ةيرعشلا باتكلا دهاوش نأ ملعت نأ اذه نم كبسحو ةداملا ةزازغب مستي

 ةرشعلا نم براقي ام ًانايحأ ام ةلأسم ىلع ليلدتلل دشحي ناك هنأو ءًاتيب ةئامعبس
 هقّقحم لوقي قحبو .ءءاصقتسالاو لومشلاب مستي باتكلا نأ ىلإ ريشن أريخأو تايبأ
 نيفلؤملا نم هريفك ينج نبا نأ مغر ."!«نفلا اذه 2ب بتك ام لك نم عسوأ» هّنإ
 ًانايحأ مهدعبي اميف دارطتسالا نوليطيو ؛ةيعرف عيضاوم # نوضوخي اوناك ءامدقلا

 نم نويفرصلا اهاري يتلا عيضاوملا ضعب حتفلا وبأ لفغأ دقف «ساسألا عوضوملا نع
 ملعل ةيقيبطت ةسارد ماغدإلا نأب هنم روعش ماغدإلاك فرصلا ملع بلص

 وبأ لفغأ دقف ؛ةتحبلا ةيفرصلا لئاسملل ًاسركم باتكلا َنوك ٌرْزعي اذهو (اتاوصألا
 .ًاضيأ يكولملا فيرصتلا هباتك #4 ماغدإلا دمع نع  حتفلا

 حتفلا وبآ ّلظ دقو «باتكلا ايا نم ةّينث لك 4ب ًالثام يسرافلا يلع وبأ ىقبيو
 نع جرخي ال امب هلمع لمكيو ,ةريغصو ةريبك لك 4ب هرثأ وفقي هذاتسأل أراب ًاذيملت

 لّعو طبخ ٌةملك هيف تدرو .لحفلا ةمقلعل رعش تيبل ضّرعت دقف رداّثلا ب الإ هرادم

 لاصُنا ةدش ىلع هخيش اهب لدتسا ؛ ةّلدأ ةعيرأ ركذ مث طبخ ىلإ تطبخ نم اهلادبإ

 يب ًءاط ءاتلا لادبإ ريل هدنع نم ةّلدأ ةسمخب وه اهبقعأو .لعفلاب لعافلا ريمض

 هسفن ىلع رّفول هيلإ حتفلا وبأ أجل ولو ءكلذ 2 يتوصلا بناجلل ضرعي ملو طبخ

 )١( ؛فصنملا ١/2.

 ققحملا ةمدقم نم 7١/١ ؛ بارعإلا ةعانص رس (۲)

 .ن.م (۳)

 )٤( ؛بارعالا ةعانص رس ١/1519 -75١.
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 2 ٌءات ءاطلا لادبإ ب يتوصلا ُليَِتلاو او .ةّرم ريغ هيدل رّركت يذلا دهجلا اذه
 نافرح عمتجا هنآكف ءةنكاس ٌةمدقتم ءاًطلاو .دحاو جرخم نم ءاطلاو ءاتلا نا (تطبخ)

 يناثلا 2ب لوألا ماغدإ بجو امهلوأ نکسو .نالثم عمتجا اذإو كاس امهّلوأ نالثامتم

 رهج نأ لوألا ے2 يناثلا ماغدإب لصح دق لادبإلا نأ انه ثدح يذلاو «دشو رج وحن

 اذه نم صّلختلاب ماغدإلا لّفكت دقو ؛ ,قطُتلا 2 ٌليقث ةكرعتم ءاتب ةولتما ةنكاسلا ءاطلا

 هصرحو هيوبيسل هلالجإ ةدش وه هيلإ أجل امب حتفلا وبأ عفد يذلا نأ ودبيو ؛'!لقثلا

 ٌنسحأ نأ ىريو ؛"' !توصلا قفاوت ىلع ًامئاد دّكؤي حتفلا وبأو ؛"!هئارآ لثمت ىلع
 فّآتلا ك فورحلا نأ ىري ناكو ءافورحلا نيب اهيف دعوب ام وه ًافلآت تاوصألا

 فرحلا فيعضت رخآلاو ء,نسحألا وهو .ةدعابتملا فلآت اهدحأ .«برضأ ةثالث ىلع

 نيشالا نود وهو ؛ةرواجتملا فلآت رخآلاو .نسحلا 2 لوألا مسقلا يلي وهو ءهسفن

 هذه ك سايقلا حتفلا يبأ بيلغت ّلعلو .'!هئامعتسا ّلق امو ّةَّنبلا ضف اًمإف :نيلوألا
 وأ ةيوحنلا رهاوظلا ضعب ليلعت ب ٌفّلكتلا هيلع ذخؤي امك .هيلع ذخؤي امم نطاوملا
 . :زجارلا لوق نم «ردقي» جب ءارلا ةحتفل هريسفت ب امك ةيفرّصلا

 1” ىف 7 3

 ف وي ماَردقي مل ويا رفأ توملا نم يموي يأ نم

 ةرورضلا ىلإ كلذ در ولو .ةّلعلا طابنتساو ةلأسملا ضرع 2 لاطأ دقو

 ةرم ريغ ةلأسملا هذه رّرك هنأ ًاملع ."ةحتفلا هذهل ريسفت ريخ كلذ ناكل ةيرعشلا

 هخيش ىلع باع دق حتفلا وبأ ناك اذإ اذإو ,“ !ًدارطتسالا ًاضيأ هيلع ذخؤيو .هبتك 4.

 باتك 2 كلذ ىفالتف ؛(لهيف ءاّرقلا ةجاح ردق هّرواجت «ةجحلا» هباتك 4 يلع يبأ

 ) )1١؛بارعإلا ةعانص رس ١/  ۳۹ققحلا ةمدقم نم .

 . ٤١١/٤ ؛باتكلا رظناو ءن.م (۲)

TAY +ù. () 

 )٤( ؛بارعإلا ةعانص رس ۲/۸٠٤.

 .۸۱1/۲ ن. (0)

 ۷١/١. ؛بارعإلا ةعاتص رس (5)

 . ٠۷۴-٠۷١ «ةيبرعلا هقف يف لوصف رظناو «ققحملا ةمدقم نم 47/١ ؛بارعإلا ةعانص رس (۷)

 . ققحم ا ةمدقم نم 57/١ ؛بارعإلا ةعانص رس (۸)

 ) )9؛بستحملا ۳٤/١.
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 ىرن انّنإَف تقلا يبأ رصع تامس نم ٌةمس ٌدارطتسالا ناك اذإو ءركذ امك بستحم ا

 ےس هباتك عوضوم ٌةديعب ٌةسمالم ٌسمالت يهو ؛حتفلا وبأ اهيف بهسأ يتلا لئاسملا 2

ال هلمعل ٌةلمكم ٌةرورض فيرصتلا
 2 باتكلا قّقحم بهذ امك هتايولوأ نع ًاقارصنا 

 دقو ؛حتفلا يبأ عم باوصلا َّنأو ءاهيلإ راشأ يتلا رومألا
 نأ فورحلا ىلع هباتك بکر

 وأ اهتابعشت لب فاكلا نع ثّدحتي
 اهدرفمب تّلكش يتلا مّأللا وأ ءواولا

 رس ل

 امدنع باوصلا نم ًابناج ٌقَّقَحملا باصأ دقو «باتكب حتفلا وبأ ُهَّصخ ام ةعاّملا

نم اوف تأي مل بولسألا اذه نأ ىلإ راشأ
 نأ یری حتفلا وبأ ناك لب .دصق ريغ 

ةنيفد ًاتكن نَّمضتت لئاسلا هذه لكم
و .".اذألا اهنع ٌطيمُي نأ يغبنيف ٌ

 كلذ داع

عق اميف حتفلا يبأ بيوصت رو :ثحابلا
 . "ل

رس نم لوألا ءزجلا وققحم ىري
 ةدام نأ ىلوألا هتعبط 4 بارعإلا ةعانص 

لا أو ةيوفّللا تاوصألا ماكحأ 2ب باتكلا
 ينابملا فورحل ةيوفل ةيتوص ةسارد باتك

بم نم كلذ ادع ام نأو نيرشعلاو ةعستلا
 اذهو :هعوضوم ىلع ليخد وحَّنلا ثحا

ا نأ كلذ ؛هعضوم ريغ 4 مالكلا
 ةساردل ْنكلو ًاجهنم تاوصألا دمتعا باتكل

مك ةقيقدلا ةساردلا كلت فيرصُنلا
 نم ٌفوسليف حتفلا وبأف .ى ذ ىلإ انرشأ ا

 ليهاجم ىلإ لصوو ءاهب قمعتو ءاهَقّتف ,ةغّللا ةغسالف
 قحبو ءهريغ اهكلسي مل

ولخي ال ناك ثيح ينج نبا مالك نكلو :اولاق امدنع هوفصنأ
 تاهيجوتو دئاوف نم 

ا نم هريغ دنع دجوت امّلق
 .نيفلؤمل

ساردلا عمج هنأ ينج نبا ٌبسحو
 دنع ٌةليثض تاشن ىتلا ةيتوّصلا تا

 امهعبت نمو هيوييسو ليلخلا
 ىلإ هيدي ىلع تلصو ىتح

 ةيوحي يذلا ردقلا اذه

نم ليلخلا دنع هدجن ام تاوصألا ةسارد 4 ٌبرعلا هل ضرع ام نسحأ نمو
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 نبا اهاّنبت ثحابملا هذهو ؛"اظرسكو ةحتفو ةَّمض نم دما فورح ٌضاعبأ اهن :اهنع
£ 
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 ٌةحّضوم ةعانصلا رس 2 تءاج ثيحب اهحيضوتو اهحرشو اهليلحت  عّسوتو ينج
 جرادمو ياَّنلاب قلحلا هيبشت وهو .ُةّماه لئاسم ينج نبا فاضأو ًايفاش ًانايب ٌةنيبم

 راثآ تعاشو ؛عباصألا اهيلع عضوت يتلا رامزملا اذه تاحتفب اهجراخمو فورحلا

 فلتخم ل ينج نباو هدعب نم هي يوبيسو ليلخلا اهب ماق يتلا ةيتوصلا ةساردلا

 مهنإف ةّيبرعلا تامجعملا ٌباحصأ هعنص اميف كلذ ٌدجن ام ٌلوأو ؛ةيتوصلا تاساردلا

 فذحلاو ماغدإلاو لادبإلاو لالعإلا رهاوظ ب ينج نبا مالك نم ائيش اوكرتي مل

 يئاهّتلا لوقلا هودقتعاو هيف لوقلا هل اومَّلسو .هنع هولقن الإ كلذ وحن وأ ةدايزلاو

 دري ثيح اهريغو برعلا ناسلو صصخملاو مكحملا 4 كلذ ىرتو «هددصب مه اميف

 هذه ٌمامإ عيمجلا رظن كب وهو ,ةيتوص وأ ةيفيرصت ةبسانم لك ينج نبا مسا

 .هب دادتعالاو هلوق لوبق نع لدعم ال يذلا ةعاّتصلا

 ٍتاسارد هل اومّظن دقف ءدبوجتلا ٌباحصأ عنص مجاعملا باحصأ عنص امكو

 .ىنج نبا مهسأر ىلعو «هذيمالتو ليلخلا تاسارد نم اه وقتشا دعاوقو

 هومس اميف ةصاخو .دقنلاو ةغالبلا ءاملع ةيتوصلا تاساردلا نم دافتساو
 يل ه411 ةنس ىًّشوتملا يجافخلا نانس نبا ءالؤه سأر ىلعو ءدرفملا ظفّللا ةحاصف
 ,ةعانصلا رس  هاراج هّنأل .ينج نبال يقيقحلا ذيملتلا وهو ؛ةحاصفلا رس هباتك
 هباتك هيلع ىنيو .تاوصألا 2 ةفسالفلا مالك هب جزمو ,هفرحو هصنب همالك ذخأف

 .'احیصف نوكيل ٍتافص نم درفملا ظفللا 2 ط رتشي ام ةمدقملا 4 ركذو .هّلك

 ب مالك زاجعإلا لئالد 4ب ه١١٤ ةنس ىَّشوتملا يناجرجلا رهاقلا دبعلو

 يناجرجلا رهاقلا دبعو ؛باتكلا كلذ نم ةريثك ت احفص ب ةدرفملا ظافلألا ةحاصف
 حاضيإلا» :هباتك ىلع ماه حرش هلو «يسرافلا هخيشبو ينج نباب نيبجعملا دحأ
 .دصتقملا :هامس ««يدضعلا

 مالكل «رئاسسلا لثملا» هباتك كب ه1۲۷ ةنس ىّشوتملا ريثألا نب نيدلا ءايض ضرعو
 .جراخملا ةدعابتملا فرحألا نم ظّْللا فيلأت 4ب نسحلا نأ 2ب ينج نبا مالكو نانس نبا

 .©اًمهيلع د درو

 . اهو ¥ ؛ ىجافخلل ةحاصقلا رس رظنا )1(

 ؛ يبلحلا يبابلا ةعبط ؛ ةّبظْفَللا ةعانصلا نم ىلوألا ةلاقملا نم لوألا مسقلا ؛رئاسلا لثملا (۲)

 . ۱٤۲-۱۹۲ ص , 4
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لا ةّيتوصلا تاساردلا نأكلو
 لاوقأو هلاوقأ نم باتكلا 4 هيوبيس اهأدب يت

 ةورذلا تغلب ليلخلا ا هذاتسأ
ع اهدنع فّقوُت يتلا

 ةعانص رس 2 يٽج نبا يدي ىل

ب مل ثيحب «بارعإلا
يدجب ٍءاج نم هّدعب تا

صفت نم ناك ام الإ ٍد
 ءاملع اهب ماق تالي

يبطت ماكحأو ديوجتلا
يميل مهبتك ب ةيق

 نيا | باتكو . ةّصاخلا 
 ةعانص رس» ينج

فم دي «بارعإلا
 تاوصألا ملع ةرخ

 2 فيرصُتلا معو
 .ةيبرعلا

صلا ءاملع ناك اذإو
ر ىمادّقلا برعلا فر

يذلا ريفا نأ اوأ
 ةينبأ يرتعي 

ت هيلع بترتي يذلا وهو « «يونعم لوألا :نابرض ملكلا
 ٌرخآلاو , ؛ىنعم ا 4 ٌرييف

 ؛يظفل

ملا ذب رييفت ىلإ يدؤب ٠ يذلا وهو
 ىلإ حمو لوق رييفتك ىنع

 رييغت وهو . ؛عايو لاق

الا لصألا ةّيضق ىلع اق
م اي ٌةزراب ٌةمس ناك يذلا ” يضارتف

 ناف ر نييفرصلا جهن

جردني رييفّلا اذه
ا تاللا ءاملع دنع 

لا ملع + نيثدحمل
للا ۾ ءاملعو :تاوصأ

 ةفّ

لع الإ م موقي ال فيرصتلا َّنأ نوري نوثدحلا
اوصألا ملع ُه هررقي ام ى

 ةقيرطو 0 ت

دقؤي ةعانتصلا رس فيلات
ملا هذهل حتفلا يبأ كاردإ ٠ 

ىلع لدي هي هيوبيس باكو . ."اةلأس
 

لا فيِرصُتلا ءاملع ١ نأ
 نوكردي اوناك برع

ط دقو ؛«تاوصألاب فيرصتلا ةقالع
 قّب

دإلا باب # تايتولصلا هيوييس
 . هباتك نم ماغ

فلا وبأ دمتعا املثمو
توصلا تاساردلا أ حت

إلا ةعانص رسم ب أ ٍاجهنم ةي
 «بارع

ّتاو «سايقلا دمتعا
ب نيعتسي ؛ًاجهنم هذخ

و :ةّيفرصلا هلئاسم ه
 اًممو» :لئاقلا وه

سيق ام نأ ىلع لدي
 هتاف برعلا مالك نم 

رم ول كنا مهمالك نم
 رر ىلع تو

تلا ةينبأ مهنيب ن نوقالتي
 ا و وحن فيرص

. بريرش :برشلا نم
..26 

ياب :ُل :لئاق كل لاقف ؛كلذ
لكني ءالؤه ناك ةغل 

م دب دجت مل 4نومّ
ةييرعلاب :لوقت نأ ن

 ؛

اوب قطتت مل ٌبرعلا تناك نإو
 ("!«فورحلا هذه نم ردح

 باتک وهو ءيكوللا فيِرسَّتلا وه ءفرصلل حتفلا وبأ هفقو يذلا ا ثلاثلا باتكلاو

 «فرصلا ملع ج ًادج ٌرجوم
ضو ؛يناعملا فكم ةرابعلا دي ديج

 «ملعلا اذه # نيداشلل ع

:ةيتآلا بلاطملا لوح اوح رودت هثحابمو
 فورح) ةملكلا ةينب  ةدايّرلا _ فيرصتلا ىنعم : 

 اهعضاوم  اهيناعم  ةدايزلا
 وأ ةكرحلا رييغت  لالعإلا  فذحلا _ لدبلا (اهّتلدأ 

؛ مهبهاذمو نويفرصلا جهانم 0(
 9 

TA +ù. م (۲) 

 ةعانص رس رظنا 2مم
طلا نم ٠ ۰/۱ ؛ بارعإلا

 . ىلوألا ةعب
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 دوقعلا هذه نمو «فيرصُتلا ل اهب عفتني ,دوقعو نيناوق نع اهدعب ثدحتو .نوكسلا

 ينج نبا نأ باتكلا محصم ركذو ءبردّتلاو نيرمتلل فيراصت نع ثدحت مث (لالعإلا)
 نبا مّسق دقو .("!صئاصخلا | ذا دوجوملا ماغدإلا باب هب قحلأف :ماغدإلل باب ركذي مل

 .هيف ماغدإلا دروي مل هنكلو ؛جاَّرَسلا نبا ميسقت ةت ةقيرط ىلع انه فيرصُتلا ينج
 ءاهضرعي يتلا ةلأسملا  ءاملعلا ءارآل ًانايحأ ضّرعتي ديدشلا هزاجيإ عم باتكلاو

 ,ءيدتبم ءيراق يدي نيب هباتك نأ ظحاليو .ًافيفخ ًاراعشإ فالخلا عضومب انرعشيف
 .ةفلتخملا تاملكلا ىلع هقيبطتو فرصلا ب نازيملا طيسبت لواحي نيح هترابع عسويف
 ٌبولسأ اذهو ؛نيئدتبملل ىتح دهاوشلاب هتيانع وهو باتكلا اهب زيمت ىرخأ ٌةلأسمو
 ناو. اهدهاوشب ةّييرعلا نأ مّلعتملل ًاراعشإ ةييرعلا ءاملع نم ىمادّقلا هيلع جرد
 ىلع وشح لک نم ةيلاخ ةيفاص باتكلا ب حتفلا يبأ ةرابعو .دهاوشلل ٌةمداخ دعاوقلا
 نيعستلا هتاحفص زواجتت ال مجحلا ٌريغص ٌباتكو ,نيرخأتملا بتك 2 رثكي ام سكع
 ززعو ,ةيهانتم ةّقدب فرصلا ملع هفلؤم هيف عمج ححصملا قيلعت نم اهْفصن .ةحفص

 «هدرفتو هبحاص ةعارب ىلع لدي .ءطقف رعشلا نم ًادهاش نيسمخلا براقي امب هءارآ
 وبأ فتكي مل اذامل مآ .("!ةيبرعلا ءاملع نيب اهأويت يتلا ةلزنملا ع قح بحاص هلعجيو
 ًاثحب فرصلا ملع هيف ثحب دقو «ينزاملا فيرصت هب حرش يذلا فصنملا هباتكب حتفلا

 قفو ,ةئشانلا ىلع هلّهسيو فرّصلا ملع طّسبي نأ دارا حتفلا ابأ نأ ىلإ هدرمف ًالماش
 روطت  ٌةديدج ٌةوطخ دعي باتكلا اذهو :.ناسحإلا لك اهيف نسحأ ةحضاو ةيجهنم

 كلذو .ينزاملاو هي هيوبيس بيترت نم قدا ًابیترت هتاعوضوم بتر ينج نبا ّنأل .فرصلا
 ق لكل ًاعضاو اهمّسقو «فيرصتلا باوبا 4 هيوبيس اهركذ يتلا دعاوقلا عمج ناب
 . ادحاو باب وأ لصف ےب ةهباشتملا لئاسملا نم قرفت ام مضي ءًاديدج ًاناونع اهنم

 بشر ِهَّنأل :ينزاملاو هيوبيس ةقيرط نع فلتخي باتكلا اذه ے ينج نبا جهنمو

 نم ةلالد رثكأ يكولملا فيرصتلا باتكو « امهبيترت نم ّقدأ ًابيترت فرصلا تاعوضوم
 هيف عمجي مل نإو ؛هدعاوقو هلوصأل ريرقت نم هيف ام فرصلل يملعلا ىنعملا ىلع هيقباس
 نينكاسلا ءاقتلاو ةلامإلا ىلع ملكي مل هنأل اهلك يملعلا فرّصلا تاعوضوم هفّلؤم
 لوعفملاو لعافلا يمساك تاقتشملا ىلع ملكتي ملو نكاسلاب ءادتبالاو ةزمهلا فيفختو

 . ۱۳۹-٠٤١ /۲ ؛صئاصخلا رظناو ۹۳ ؛ىكولملا فيرصّتلا (۱)

 . ٠۲١ ؛وحنلا خيرات نم :رظنا (۲)

 دعب امو ۳۲ ؛ ىثيدح ةجيدخ :د «هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ (۳)



 .ريغصتلاو بسنلاو عمجلاو ردصملا ىلعو ءاهريغو

امب ماملإلا نيلواحم هل ضرعن يكولملا فيرصتلا ةيمهألو
 لئاسم نم هيف ءاج 

 راكفألاب كلذ ّلخي نأ نود ةرابع زجوأ ذب ةماه
 .هباتك 4 حتفلا وبأ اهدروأ يتلا

ا لوصأ نم ّلمج هذه» : :هلوقب هئراقل باتكلا حتفلا وبأ مدق
 برقي , فيرصتل

ريثك ظافلألا ةليلق اهنم ةدئافلا سمتلم ىلع ٌةفلكلا لقتو ءاهلمأت
 لقتنا مث 5 «يناعملا 5 ة

 وه :فيرصّللا : انلوق ىنعمو» :لاقف ءةقباسلا هترابع 2 دراولا فيرصتلا فيرعت ىلإ

 ةدايزب هيف فرصتتف ۔ لوصألا انلوق حضونسو  لوصألا فورحلا ىلإ يتأت نأ

 ٌفيرصُتلاو اهيف فرصا وه كلذف ءرييغّتلا ٍبورض نم ٍبرضب فيرحت وأ فرح

 مسا وأ ؛برضي :تلق . ءعراضملا تدرأ نإف ؛يضاملا لاثم اذهف :برض :كلوق وحن ءاهل

 يناعملا نم اهيف داري امل لوصألا فورحلاب ٌبعلتلا» وهو (') 306 براض :تلق:لعافلا

لإ ٌمسقنيو ." كلذ ريغو اهنم ةدافملا
 رييغت  فذح  لدب . ةدادز» : :برضأ ةسمخ ى

يلا :كلوق اهعمجي :ةرشع يه ةدايزلا فورحو ." !ماغدإ  نوكس وأ ةكرح
 مو

ينزاملا هاور دقو ءظحاجلل هبسن رعش تيب 4 اهعمجو .('ااسنت
 سابعلا يبأ نع ًالقن 

 :لاقف .ةدايزلا فورح نع ظحاجلا لأس يذلا

 انامسسلا تيوه ًامّدق تنك امو يننييشف َنامّسلا تيوه

 :هلوق ينعي :نيتعفد كتبجأ دق :لاقف ؟باوجلا :هلأس َساُبعلا ابأ نأ ركذيو

 لهأ دنع -ةرابع :لصألا» :هلوقب هيلإ راشأ يذلا لصألا فرعو .«"َنامّسلا ٌتيوه

 فذحي ْنأ لإ فرصت نم عضوم لك ذب ةملكلا ُمزلت يتلا فورحلا نع . ةعاتّصلا

كلذل هاف .ةضراع لعل وأ أفيفخت لوصألا نم يش
 ىلإ راشأو ءتابّتلا ريدقت 4 

 اذهو هللا همحر نامثع يبأ فيرصت ريسفت :هباتك 4 ثحابملا هذه ىّصقت هنأ

 كس سس ممم سا

 )١( ؛يكولملا فيرصتلا 1 .

 .تام (؟)

 .4؟ن.م (0)

 1١١-1١1 ٠ ؛ فيرصتلا يف يكولملا حرش رظناو 4 ؛ن. م )€(

 . ٠٠١ ؛يكولملا حرش (ه)

 ) )7م.ن؟٠١.

 ) )۷م.ن؟١١.



 :ةرايعل ًاديكأت . «يجهنم حتفلا وبأو . .يكولملا فيرصتلا لبق فصنملا فلا هّنأ ينعي

 ضب 4 ٌدازُت يتلا :دئاوزلا فورحلاب دوصقملاف ؛يناعملا ة ةريثك ظافلألا ةليلق

 ..لقألا ىلع ال رثكألا ىلع ٌمكحلا نكيلو» :ُل :لوقي ثيح هتّيرصب ٌحملتو ."!هضاوملا

أ ٍفرحأ ةشالث عم نهنم ٌةدحاو تدجو ىتم (ي -و-|) ةلعلا فورح مكحو
 ٍلوص

 هدنع فيرصتلاو قاقتشالاو ,!«ةدئاز الإ ٌنوكت الف ٌنيركت كانه نكي ملو ؛ًادعاصف

 ثيح .(رثوك) ةملك ىلع ًالاثم برضو .'' ؟ةقرعت مل وأ ق ةاقتشالا تفرع» : :لاق .دحاو

 «سايقلا قيرط اذه» : :لاق مث «ةدئاز واولاف .ةّلصأ ءا اًرلاو ءاَّثلاو ّفاكلا ّنإ» :لاق

 ٌلصفي لقتنا مث ڈ .؟ةرثكلا ىنعم نم هارت الأ« ًاضيأ كلذكف قاقتشالا قيرط اًمأف

 ىقبيو ءأرخآو ًاطسوو لَو ةدئاز عقت اهنأو ةزمهلا نع ثّدحتف ؟عقت نيأ دئاوّرلا هذه

اطح ةزمه» :لوقي وهف. .حتفلا يبأ دنع ًاسايقم ىنعملا
 ءيشلا نم اهّنأل ؛ٌةدئاز طئ

لكلا لوأ 2 دازت يهو .ميملا ىلإ ٍلقتنا مث .' لءريغصلا وهوءطوطحملا
 اهنكلو :ةرثكب ما

 ةدئاز ليلخلا دنع يهو «صمالد لثم . .هيلع ساقي ال داش كلذو :مالكلا وشح 2ب ٌدازت

 ّنأل» :لوقي ذإ ةدايزلا ىلع ةلالدلل اهانعم حتفلا وبأ مدختسيو .لماعف اهتزوف

 ج دازكا امك ءسرهلا نم هنأل ؛لامعف هنزوف دسألل سامره اهلثمو «قاربلا :صالدلا

نم محشو مقرر لثم ؛ ًاضيأ داش ی كلذو ؛مالكلا رخآ
 داش هّنكلو ٠ ؛حاسفنالاو ةقرزلا 

 مث. هب دادتعالاو عامّسلاب حتفلا يبأ ُدْخَأ وهو .رخآ ًارمأ فيضن انهو هيلع ساقي ال

 ىلع مكحي اهلالخ نم يتلا ةدعاقلاب همالك أدتباو .ءاتلاو نوّنلا ةدايز ىلإ لقتنا

 :نالصأ امهنأب َمكُح ءلوصألا دحأ هيف نالباقي عضوم 4 اتءاج اذإ» : :لاق ءامهتدايز

 .لوصألا ءانبل نيتفلاخم اتءاج نإو. اهب مكحيف ءامهتدايز ىلع قاقتشالا لدي نأ الإ

 :نالباقُي امهنأل نيلصأ رتنع ج ءاتلاو نونلا تناك اذكهو «ناتدئاز امهنأب مكح

 2 سيل هنأل ةدئاز لعفُت هنزوو ؛سجرُت ب نونا تناكو رَفْعَج
 ءرفعج :لوصألا

ز سَبّنَع ٌنونورُمْعَج : :لوصألا ے سيل هّنأل ٌةدئاز بُضْنَت نون كلذكو
 قاقتشالا 2 ٌةدئا

 )١( م.ن؛١؟!١.

 .نام (۲)

 .ن.م (۳)

 ۳ن. (8)

 .ن.م (0)

 ١١ ؛يكولملا فيرصتلا ()
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 م ."!سوبعلا نم اهّبأل ؛سايقلا ف ال

5 
2 3 

لا ةدايزل نكامأ ددعو
مألا دعقو ءنون

ىتمو» :هلوقب ر
هیسامخ ةملكلا تلصح 

 ؛

 ىلع لدي ذخأو ءهرَفّتَْصُع :لثم ءاهتدايزب مكُح ةا نون اهتلاثو
 لقتنا مث ئارا

ا نايبل دارج يهف ءءاهلا ىلإ
غ بهذو ؟هميم وحن ةكرحل

 ةلوكره ءاه َّنأ هيوبيس ري

كرت اهنأل ةلوعقه اهنزوو قاز
 تالاحو لتا زو دازت نيّسلاو .اهیشم 2 

 تديز مّآللاو ؛ةردان
 ؛ةظوفحم ءايشأ ف.

 لثم اهيلع ساقي ال
لدبع لثمو ؛كلذ مال

 ل 

لا ةدايز ىلع لادو«لديزو لج ذإ تدیزو «ديعلا هانعم
 ضي امهانعم امهيف ما

 .كلانه 2 تديزو

ع ّدحأ ماغدإ ريغ نم لدبلا فورح نأ ركذو «لدبلا ىلإ حتفلا وبأ لقتنا مث
 :رش

او واولاو فلألا يهو.ةدايزلا فورح نم اهنم ٌةينامث
 ءاتلاو ميملاو نونلاو ةزمهلاو ءايل

اهريغ نم ةثالثو :ءاهلاو
يجلاو ءادلاو ءاّطلا يه ء

 لادبإلا تالاح ركذو ؛م
 مث ءءاطلا ل

 نم لدبت اهنأ ركذو .ميجلا ىلإ لنا
 اهيف تلدب يتلا لّيألاك درم ريم الدب ءايلا

ا يبأ رعش و ميج ىلإ ءايلا
 ."مجنل

 ءفذحلا ىلإ لقتنا مث
أ :نييرض ىلع برعلا مالك ف ٌفدحلا :لاقو

 امهدح

هيف تدجو ام سقم وهف دلع
 ؛فافختسا نع رخآلاو 

 اذكهو سايق ٌدوجي الف

 . اهيلع ّقيبطتلا يرجي مث ةطبنتسملا ةدعاشلا دعقي هتداعك
8 2 

ولملا فيرسُتلا متخو
.نيناوقو ًادوقع :لوألا ىمس ؛نيلصفب يك

 2ے اهب عفتني 

ا فورح  بلقلا لوح وهو "انور زر
فلاو ؛ةقيقد ةّيجهنم قو ة

 نم رخآلا لص

 وو ةضايزلا َنيّيفيرَصّتلا دنع هيف ٌضرفلاو ءانبلا
 نأ اذه  حتفلا وبأ دارأو
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 خيّشلا باتكلا حّدصم قحلأ دقو .يلمعلاو يملعلا هيينعمب فيرصّتلا | ملع هباتك نمضي

 .' اركذ امك صئاصخلا نع ًالقن باتكلاب رغصألا ماغدإلا باي ناسعتلا ديعس دمحم

 قوفت 4 ًاحضاو ٌقرفلا ادبل ينزاملل فيرصتلا باتكب يكولملا فيرصتلا سيق ولو

 ينزاملا فيرصت ىلع حتفلا يبأ حرش سيق ولو «ينزاملا بولسأ ىلع حتفلا يبأ بولسأ

 ىلع هبولسأ قوفت ًاحضاو قرفلا ادبل حتفلا يبأ فيرصت ىلع شيعي نبا حرشب
 . مهنم ًادحاو حتفلا وبأ ناكو ءرشبلا ًداذفأ هللا اهب صخب ٌةمعن كلتو «,شيعي نبا بولسأ

 نيعلا لتعملا لوعفملا مسا 2 بضتقملا ٌباتك وه تحب يفيرصت ٌباتك حتفلا يبألو
 ًابضتقم ءاج دقو ءفيرسُنلا نم دّدحم بناجب ًادج صاخ ٌباتك وه لب ."”يثالثلا نم
 لالقإ ىلإ اناعدو» :لاق ثيح ءزاجيإلا هب یمرو .حتفلا وبأ هل هراتخا يذلا ناونعلاك ًالعف
 ليلد هب انيتأ اميفو .ةمآسلاو لالّلا ةهارك هقاقتشاو هئاحنأ ف فَّرصَّتلا كرتو هدهاوش

 يتشاو ةكامثالث 4 لوعفملا مسا هباتك 2 حتفلا وبأ دروأ دقو '«هنع انيرض ام ىلع

 اهفرعن ال بابسأل ٌةّيواو وأ ٌةيئاي داوملا نم ريثكلا لفغأو «يئايلاو يواولا نم ٌةدام ةرشع

 .ركذ امك ّراجيإلا هعفاد ناك اذإ الإ

 دقف ءهب مزتلاو زاجيإلاب ىّلحتي هباتك 2 ًاحضاو ًاجهنم حتفلا وبأ كلس دقو

 الإ ؛لوعفملا مسا 2 نارهظت اواو وأ ًءاي نيعلا كلت نوكتو نيعلا لالتعا نع ثّدحت
 .ءاملعلا نيب ٌلاكشإ اذهو ءًادحاو افرح لوعفم نزو نم هفورح ددع صقني لاثملا نأ

 لكلو» :هلوقب حتفلا وبأ قلع دقو ٠ امهيأر رياغي يأر شفخأللو أر هيوبيسو ليلخللف

 سیل هنأل ءانهه كلذ ركذ 3 .هل دهشت سيياقمو هبذتجت لوصأ نيلوقلا نم ٍدحاو
 رمي حتفلا وبأ ناك ىتمو ('!«ناجيإلاو مامجإلا هيف ضرغلا امنإو .جاجتحا عوضومب

 ؛سايقلا مدقي وهو ؟ًاباوص هاري ام بّلغيو ءًأشاقن اهعبشي نأ نود هفالسأ ءارآ ىلع

 .هسيياقم ب لوقلا نم ًافرط مّدقنلو» :لاق ثيح ؛عومسملا ىلع يتأي مث درم هَّنأل
 حرطي ناك ءانه هجهنم عم ايشمتو «حتفلا يبأ ةداع ريغ ىلعو ."”لءهعومسمب هلن مث
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 اهتاقتش و ةداملا لوصأ نع بيقشلا نود ءاهانعمو اهلصأ ًانّيبم لوعفملا مسا ةفيص

هيلإ درك يذلا لصألا بسح ةلمتحملا اهيتاعم ت درفت نع ثحبلاو
 ىفتكا امّير لب ؛

لغم يأ ددّؤسلا نم ٌدوسم ٌلجرلاو :لثم اهحوضو دنع ةغيّصلا ركذب
 ناو "هيلع يب بو

 هيلإ هيذجت ام ءارو يرجيف .ًانايحأ هُدواعُت حتفلا يبأل ةمزالملا دارطتسالا ةداع تناك

ام رسفيو هتبسانم ىلع يتأيو ؛دهاشلاب ىتأيف .ثيدحلا نوؤش
 هتاملك نم ضمغ 

 ."طيخملا يأ .صوحملا بوثلل م هريسفتك

جهنم ذب اهيلإ راشي يتلا لئاسملا م مهأ نم
 هنأ هباتك ذي هكلسي يذلا حتفلا يبأ 

 نحنو» :لاق ثيح .ةيئابفلألا فرحألا لسلست بسح ها اوم قاسو ءًاقيقد ايتو هيّنر

لات ىلع فورحلا هذه ةر
لع برقيل ماجعإلا فورح في

 ءاهنم فرحلا بلاط اهرمأ ى

مث ءاهمالو ةملكلا ةيفاق فرحلا كلذ لعجنو
كمأ ام ةمجعملا فورحلا ىلع اهؤاف رمي 

 ن

دشأ كلذ نوكيل ؛ ًائيشف ًائيش كلذ
 دقو «ًاذخأم برقأو ًافاشكنا 

 اذه حتفلا وبأ مزتلا

ال ْدْخّناو :ةّيبرعلا مولع ذيب حتفلا يبا ةّيداير در ىلع لدي ءًامازتلا جهنلا
 ًاباب لوعفملا مسا م

 يذلا بيترّتلا قفو ,ةزمهلاب أدتباف ءٌةقيقد ٌةاعارم يناثلا فرحلا ىعارو .ًالصف هءافو

 .ءيقم ميفم - ءيجم مث ءوهم . ءونم  ءوطم . ءوشم . ءوسم :تاملكلا بترف هيلإ انرشأ

هو رر رک امك باتكلا باويأ لک الا مث يواولا لوما مسابأ ًاًئدتبم
 2 و

 4 وه امك بهذملا یرصب هباتك
نييدادغبلا ىلإ ريشي ءهبتك رئاس

 ىضتقا املك مهئارآو 

# روضحلا مئاد حتفلا ىبأ ذاتسآ يلع وبأو )كلذ رمألا
 ىلع ءاج بضتقملا نكلو .هبتك 

أل يلع يبا مسا درتي ملف ,هبحاص ةداع ريغ
 : هيف ًاليلظ 

 اهتمدقم كب يتأي فرّصلاو وحّنلا اهنمض يتلا حتفلا يبأ بتك نم يناثلا عوتلاو

عضو ةييرعلا ب باتك لّوأ وه يذلا صئاصخلا باتك
 اهنمو .فرّصلاو وحنلا لوصأ 

باتك ًانلصي مل ان اممو«ةيبرعلا 4 ٌعَمّللا باتك
 . اهريغو «وحنلا ب دَّقلا يذ» ٌ
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 ىلع فيرسُّتلاو وحنلاو ةقّللا لوصأ ب ًاملع سّسسؤي نأ حتفلا وبأ دارأ دقل
 ةيلكلا نيناوقلا عضول ٌةعئار ٌةلواحم ٌصئاصخلا ءاجف ؛هقفلاو مالكلا لوصأ رارغ

 حضي نأ دارأ حتفلا ابأ نأ كلذ "اهيل قبسي د مل يتلا ةّسهملا هذهب ماقو .فيرصُتلل

 اميف هيلإ نوعجري يذلا اذهف» :لاق ثيح هفالسأ دنع ًاقرفتم ناك امل ًالمتكم ًالمع

 ىلع ٌّلدت عمجلا ةفيصب هذه حتفلا يبأ ةرابعو .("!ءًاعمتجم نحن ةانمدق ًاقّرفتم دعب

 ابأ اميس الو هتذتاسأو نييرصبلا هباحصأ دوهج لمكت هدوهج نأب هفارتعاو ٍهعضاوت

 لئاسم 4 ضرفلا  ٌباِب) وه صئاصخلا باب حتفلا وبأ دقع لب . يسرافلا يلع

 ىلع اندتع كلذو» :لاق ثيح هل يلمعلاو يملعلا ىنعملا هيف ددح .(فيرصُتلا

 كَسامتلا رخآلاو هب قاحلإلاو برعلا مالك 4 هينبت امل لاخدإلا امهدحأ ؛نييرض

 يبأ براجت ةصالخ وه صئاصخلا ٌباتكو "هيف ةعّّصلاب َبْردَّتلاو هب ةضايرلا
 ."!قاقتشالاو تاوصألاب ريخألا ةقالعو فيرصّتلاو وحنلاو ةغللا ةفسلف ب حتفلا
 لاحأ دقو .ديعب نمزب صئاصخلا لبق اهفّلأ يتلا ةق ةقباسلا هبتك 2 هيلع ىتأ ام وهو

 .بتكلا كلت نم ريبك ددع ىلع هيف
 ورش هل تعضوو ؛ةريبك ٌةرهش لان وحلا ذب ّباتك «ةّيبرعلا ب عمّللا» ٌباتكو

 باتكلا لمتشيو لا بحاص» :ينج نبا نع لاقيل ىتح هب هبحاص فرُعو ؛ٌةريثك

 ,فيرصُتلا كب باوبأ ٌةثالثو وحتلا 2 ًاباب نوتسو ةقالث اهتم. ًاباب نيتسو ةتس ىلع

 وحنلا نيب هعمج ب ينج نباو ."ةلامإلا بايو ."اريغصتلا بابو ."ابسُّنلا باب يهو

 اوقلأ نيذلا ةاحنلا نم هقبس نم جهن جهني امنإ اذه هباتك ب فيرصتلاو

 فيرصّتلاو ر وحّنلا ب ًاباتك ّدجت ال» :لئاقلا وهو ,فرصلاو وحنلا نيب اوعمجو.هليف

 0 !ءمرخآ 2
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نبال «دَقلا يذ» باتكو
الك نم هطبنتسا هَّنأ اوركذو «ينج 

 يلع يبأ هخيش م

ا ذب ٌباتك هّنكلو .يسرافلا
دهشتسا دقو < اضيأ فرصل

«حتملا 2 روفصع نبا هب 
 

لاق: :لاقو علا : :هاّمسو
خت نع ىلع وبأ ينلأس : :هل دقلا  حتفلا وبأ 

 يوسم فيف

يبأ لوق ىلع ما: :تلقف
نأل اوسم ُتيأر : :لوقأف ؛:نسحلا 

أو ؛لوعفم واو هذنع هّ
 ام

حتب ءاوسم تيأر :لوقأف ر ر ىلع
 يل لاقف ءنبعلا هدتع اهنأل ؛واولا كير

 وه اذك :يلع وبأ

.رطّتلا تفلُي لكشب
هب حفلا بأ ا 

تا هكاردإو مالا اذ
 هتم هم

ب همدي امب هتّيمهأب هناميإو
يرعلا مولع نم ىرخأ تالاجم 

 . ةي

 باتك وه فيرصّتلل هبحاص هسّرك باتك اهّنأكو «تءاج يتلا ةّماهلا بتكلا نمو

ارعش ءامسأ ريسفت ك جهبملا
ٌةياغ باتك وهو ؛ةسامحلا ء

 وبأ هيف طبر ةفارّطلا 4 

 نم بهاذملاو ءارآلاو دعاوقلاو تايرظنلا ميدقت ےب بهسأو :ىنبملاو ىنعملا نيب حتفلا

 قرص ةيقاقتشا ةسارد ةسامحلا ء مارش نم ةريثك ءامسأل هتسارد لالخ

نع ثيدحلا ضرعم ب
م اذهو» : يميذجلا ةّرط 

 ٌتحضوأ دقو .فيرصتلا داش ن

رصت حرش اهنم يمالك نم ة ةريثك عضاوم ج 2 ةزمهلا هذه لاح
 باتكو نامثع يبأ في في

 .!,ةعانّصلا رس

و هرفي نب طلال ل
و ؛طئاطخ 2: ةزمه ركذ

 دقو» : :لاق مك رأل ب مسي

 سس
 كل

 ATVs Y9 11A 116/۱ ؛ بارعإلا ةعانص رس رظناو . 11١/١ ؛فيرصتلا يف عتمملا (1)

 .44 ؛جهبملا (۲)

ألا باعك ىلإ ريشي وهو ۱۹۷ ؛جهبملا (۳)
هل هیت وه «ةسامحلا نع هعضو يذلا لو

 حرش 

متم جهلا ناو «ةسامحلا تالكشم
حم راشأ دقو «هيبنتلل م

 ر ينج نب ان ىلإ جهبلا 

 م

هو] قئاوص ةزمه ىلإ
رش دنع [ةراشإلاب هانع ام ي

ر نم لج لوقل هح
 ر 

انموي ىأر نماي
 يتلا ينب مويو 

تقيص افعل اذإ م
 ةسستب 

4 - 



 ,©)|ذك اهّئزو ناكو .اذك اهاتعم ناك اذك تناك اذإغ : :هلوقب ًادرطتسم ةيونعملاو ةيظفللا اهبتاوج لک نم اهسردي هارت اهرودج ىلإ اهذر دارأو :ةملك ذحأ اذإف هدنع ةزراب ةفص عيرفتلاو عّسوّتلاو «جهبملا اد 2 قاقتشالا ب عسوتي حتفلا وبأو
 .(هٌقاقتشا لهج اذإ نامحو نامزك نيتدئاز ٌنوُدلاو فلألا نوكت نأ هّسايقف ,نوّتلاو فلألا امهدعيو ؛فعضم امهيناث ؛نافرح هيف ام ب هيوبيس بهذم سايق وهو ءاندنع ىلعأ لّوألاو و نمُزلا نم ًالاعف ٌنوكي نأ لمتحيو ,ةقاّثلا تممز نم نالعف» ؛ناّسز ةملكل ًارسفم !يّناَمّرلا دنفلا ريسفت  لاقو وعلا وهو.ديألا ش نم هنأ قاقتشالا قيرط نمو" : :لاق مث اواو ال ك ءاي هّئيع نوكت نأ يفبني» :لاقو ؛«دايإ» ةملك نع ثدحتو ,9ءاهنم هشاحيتسا لازو ءاهب سنأ اهل ًالباق قاقتشالا ىأر اذإف ءاهيف ككشیف ٠ ٌدظنّللا لجرلا عمسي نأ هيحاصل قاقتشالا | ةعفنم نأ ركب وبأ ركذو» :صئاصخلا ےب لاق ؛ ؛هيلإ قيرط وأ فيرصّتلا وه حتفلا يبأ دنع قاقتشالاو
 .تیگسلاو تيمّكلاو ليّمجلاو نيِجّنلاو ايردلاك د ٌةرّفصم لإ يتأت ال ءامسأ كاته نإ :هلوقك .هنگمت ىلع ةلادلا تافصلا نم ةفص مكحلا قالطاو .هتداعك عيرفتلا ىلإ فرصنا ناک ناو راطخلاو ٌُباّتعو ٌراَقَعلاَو راّيجلاو د ٌاّيَقلاو ٌناَّبجلاو ءالكلا :يهو ءامسألا كلت رصحو (ٌةفص ال أمسا ؛لاعف ىلع تءاج يتلا ؛ ةلثمألا دحأ وهو ,لوقنم ريغ لجترم مسا :بانعو» :لاق يناهبتلا بائع نب تيرس نع هقيدح يضف ,ةريثك فقارم ذي همت ري عتفا بأ
 ٌبرقأ هذه نأ هنم هذ اهقدارم ال ةظفللا مدختسي ءةرابعلا قيقد حتفلا وبأو

 س
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 :لاقف .('!ةهتبسل اذإ ؛ًاربأ هربأت ٌبرقعلا هّتربأ» :لاق .ظفّللاب هطابتراو ىنعملا ىلإ
 .ىنعمي امهو ةتعسل : لقي ملو ,ةّتبسل

 ٍروظنم نم - دروأ دقف ؛ىرخألا هبتك كب حتفلا يبأ ءارآ راركتل عترم جهبملاو

 :اولاقف ؟متنآ نم :مهلأس دقو < موق نع ملسو هيلع هللا ىلص يللا مالك يفيرصت

 ٌراركت حتفلا يبأ دنع دهاشلا ٌراركتو . ا” نادشر ونب متنأ لب :لاقف ءنايَغ ونب
 :ىرفتشلا تيب ركذي وهف ءةجاحلا بسح يتأي «يقطنم

 و 3 رام جما

 ٌلّسعم ماس نهادرأ ضيباحم هربد ثحثح ثوعبملا مرشحلا وأ

 ىنعمب ثوعبملا :هلوقك ًالوعفم ىنعمب ًاليعف نأ ىلع ليلدتلل ىلوألا نيترم
 .مرشخلا نب ةبدهل هريسفت ءانثأ ةملكلا يناعم دحأك مرشَحلا ريسفتل ةيناثلاو "ثيعبلا

 ك

 زوجيو» : ةصيبق نع هثيدح ضرعم 4 لاق ؛جهبملا 2 بهذملا يرصب حتفلا وبأو
 هذه :لاقُي نأ اندنع سايقلا نأ كلذو ءءاهلا اهتقحل نإو ٌدفص نحن اندنع نوكي نأ

 وحن ؛«لوعفب ليعفل ًاهيبشت .. .. اذه نم تفذح َءاتلا نأ ريغ .. .ةبيضخ فكو ٌةليتق ٌةأرما

 فرعاف .سايقلا هل شو «لامعتسالا 2 درطا امم اهبابو .. ..روبص ٌةارما هذه :كلوق

 .۱۷۹ ؛ن.م )000

 «لاّمَّسلا يبأ ةءارق يف 07 ؛جهبملا رظناو ١/ 415٠ ؛صئاصخلاب نراقو ٠١ ؛جهبملا ()

 - ٩4 /۲ ؛صئاصخلاب نراقو ءسئيو سيأ يف بلقلا نع ١٤٠و بذجو ذبج نع "1و

 رظناو ءرسفلا يف كلذ رركو ء۹٤ ؛ جهبملا يف لاعف ىلع لاعف ريسكت يف لاقو ۳

 هراركت نراقو . ٤۱۷و ءواولارسكب «ديعو فاخ نمل ةنجلاو# :ةءارق نع ١ ؛ جهبملا

 4 4 .٠ 5 5 : 1 ږ 8 0 5 - ٠
 اهطبض عامخألاوذو < ءرسفلاب نراقو يرح نب لشهن :ةمجرت يف جهبملا يف بئذلا ءامسأل

r"08 يلا حتفب ؛ ؛نيكسم يف يكح دقأ : : لاق «يمراذدلا نيكسم ركذ دنعو . ميجاب جهبملا ققحم  

 تناوفب نراقو ؛ 108 ؛چهبلا « "ليدتم :وحتلا اذه نم ْدوُدَّشلا يف هلثمو داش وهو

 :لاقو «[تيبلا] . . . .تاّيحلا ملاس دق :تيبركذو ٠”. 1/۳ ؛صئاصخلا يف باتكلا

 ؛هيوصو ءرخآ تيب مهل دروأو ء[مهتياور ركذو] :نويدادغبلا هاورو «نحن هيورن اذك"

 .ريثك كلذ لثمو . ٤٠١ /۲ ؛صئاصخلاب نراقو . ٠۲١۲ ؛ جهبملا

 . ۱۲۲ ؛جهبملا رظناو 6 ؛ جهبملا قرف

 . 4 ن. م 20
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 .انباحصأل ًابهذم كلذ

 نوک نأ زوجيو» : :يبأ لاق .ءامسألا ق قاقتشا ےب سايقلا مدختسي وهو
 ةيناثلا ءايلا ةرسكك ٌةروسكم اهنم ىطسولا ؛ت ؛تاءاي ثالثب يي هّلصأو «يبأ ريغصت
 :ىوحأ :ريقحت ذي ٌلوقي ناك هارت الأ ۽ ,ورمع يبأ يأر ىلع ىلوألا تفذحف فير نم

 0 . يطع ءاطع ٍريقحت ےب لوقي نأ هيوبيس همزلأ یتح ٠ يج . نب ل مم تاس

 ةعنص بجوت اذك لص هّنونو» :لاق .يرم ا جدنح نب ًاجدنح رک دنعو
 تمدع اذإ كّنإ اذه هلوقب دوصقملا ثيح سايقلا ىلإ ريشي انه وهو «' "فيرصّتلا
 قفز ز ىلع هيف يه يذلا ٌلاثملا ناك نإف ءاهيلإ رظناف ,نون اهيف ةملك 4ب ق ةاقتشالا
 ير : اذه نم درو دقو لّلعُف نزو ىلع هذه جدنحو ,لصأ اهنأب ضقاف ٠ اهب لوصألا
 .اذإ لصأ ج دنح 4 نونلاف

 یکح» ؛بستحملا ي لاق «فيرصُتلا ملع هب ىنغأ ىح سايقلل ال نانعلا قلطأ لب
 اهيرق ےب لمسي لفسو ُدلعقي دمقو دگری دكر : :قيرط ذي يهو حني َحّنج :هيوبيس
 مّضلا ىدعتملا ريغو .دعتم ريغ حنج نأ وهو «سايقلا نم برض كلذ دّكؤيو ءاهانعمو
 ال هباب لفي نأ كدذو ٌسِلجي سلج نم ٌسيقأٍدّمقي مدقق ,رسكلا نم هيف سيفأ
 وحن ىدعتي امل هّباب لعفي بابو . .دعق : :هب قحلا مث فرش فرش وحن لعق هيضام
 6 «فصنملا يباتك كب قيرطلا هذه تيصقت دقو . .سلجي سلج نم ٌسيقأ دمعي َدَمق نأ امك .لثقي َلَّتَق نم سيق أذإ ٌبرضي برضف «برضي برض

 مل كلذلو ء اهجلاعُي ىتلا ةلأسملا تاسبالم ءالجتسا ب رظُنلا بقاث حتفلا وبأو
 نأ ربتعا سم .هفالسأ ضعب هيف عقو اميف هعقوأ ثيحب ءامسألا براقت هيلع سبتلي
 .دحاو ءامسألا كلت لصأ

 هذخأ هلال .(بدغز) 2 ٌةدئاز ءابلا ربتعا هنأ دربملا سايعلا يبأ ىلع ذخأ دقف
 ذوعأو ,هزيجتسأ ال ام اذه» :لاقو .هقلح ےب ريعبلا ُهمّطقي .ريدهلا وهو .دغرلا نم

 ,1177 ؛ن.م )۱(

 . ٠٠١ ؛ جهبملا رظناو ٤۷۲/١ ؛باتكلاو ٠٠١-٠٠٤ ؛جهبملا )1(
 . ۲٠١ ؛جهبملا فره

 .۳۷۹ /۱ ؛ صئاصنلاو ,186 ١/ ؛فصنملا رظناو 0١ ؛بستعلا (4)

۹۹ = 



 وحن ب هيلإ نحن بهذن ام ديري نأ ساّبعلا يباب نّظلا ٌنسحأو ... .هلثم نم هللاب
 تسيلو تيراقت لوصأ اهنأ نم ةلفعجو ةفعجو لالو قلؤلو رثمدو ٿمدو رطَبسو طبس
 هثيدح ضرعم ے٣ !يلع يبأ هخئيشل رخ ناكم ب يَرلا اده بسنو .('' «دحاو داو نم

 باتك 4 اهنيع ةلأسملا شقان امك «هريبعت بسح نيفلتخم نييداو نم ًءاوحو و ٌةّيح نأ ىلإ

 ءامهاظفل براقت ام نيب زييمّتلا ىلإ هيف ريشي يذلا هنيع ىحنملا كو (فصنملا
 نيب ةقالع ال املثم امهنيب ةقالع الو ءايقتلا امهنأورهبأو نارهب امهارذج فلتخاو

 .“یرکس نم ناركسك ىملس نم ناملس سیلو ؛ىملسو ناملس

 هتافلؤم ىلإ انرشأ ينج نبا دنع فيرصّتلا نع قباسلا انثيدح لالخ نم
 وحنلا نيب هيف عمج ام وأ تحبلا فرصلا ملع ىلع هفقو ام ينعأ ةثالثلا اهماسقأب

 انذخّتاو .ةّيفرّصلا ةفيّصلاب تغبطصا يتلا هتافلؤم ةّيقب ثلاثلا مسقلاو «فرُصلاو
 لئاسملاو تاراشإلا اهيف حملت يتلاو ءكلت هبتك ةيقب لّثمي ؛ ًاجذومن «جهيملا» نم

 .كقرط تردأ امثيح ةيفرصلا

 ترهظو «ناديملا اذه يب أخماش ًالبج حتفلا وبأ ادب ةثالثلا جذامنلا لالخ نمو

 ًاعيمج اهنيب قرف الو ؛هيف هبهذمو فرّصلا 2 هجهنم مظتنت يتلا ةضيرعلا طوطخلا
 هبهذمو ٌكيرصلا هجهنم صخن نحنو ءرخآ ضعب  هباهسإو اهضعب ب هزاجيإ ىوس
 ْ .ةيلاتلا تاحفصلاب هيف

 قفو سايقلاو عامّسلاب ذخأ دق حتفلا ابأ نأ ىلإ نيقباس نيلصف ےہ انرشأ
 هيقباس ءارآ شقاتي ناكو ,ررحتم قف اذ ناك هنكلو ,نييرصبلا هفالسأ ريياعم
 .هيلإ لصوت يذلا مكحلا ٌّقلطُي مث ٠ ةضيفتسم ٌةشقانم

 یلص يبتلا برعلا حصفأ مالكو ةفلتخملا ةينآرقلا تاءارقلا ٌلمشي عامسلاو

 لوقي امك ةنسلألا تدسف نأ ىلإ رثنو مظن نم برعلا مالكو ماسو هيلع هللا
 ٠ © طويلا

 )١( ؛جهبملا ٠١١ .

 ۷۳١/۲. ؛بارعالا ةعانص رس (۲)

 .6١؟/١ ؛فصنملا (۳)

 )٤( ؛جهبملا  ۰۱۸٩۹؛رظناو ٠٠٤ .

 ) )0؛حارتقالا ٠١.
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 تاءارقلاب ذخأي ناك حتفلا ابأ نأ ىلإ ريشن ةّينآرقلا تاءارقلاب جاجتحالا كو
 «اهنع حاضيإلاو تاءارقلا ًداوش هوجو نييبت كب بستحملا» باتك عضوو ًاعيمج

 ًداشلا ضعب ٌبّلغيو ءةرتاوتملا ةءارقلا ىلإ اهتجح 2 ىقرت ةذاّشلا ةءارقلا نأ ًاربتعم

 .رتاوتملا ىلع ًانايحأ

 داع كلهأ هّنأو» :ةءارق يفف ءةيفرص لئاسم ىلع تاءارقلاب حتفلا وبأ لدتسا

 ٌريغ اذه» :لاق ةزومهم ىلوألا نيع ْنِإ :ليق اذإ :ًالاؤس حرط 0٠[4. :مجّنلا] ىل
 :رعاشلا لوف سايق يدنع اهسايقف .ٌةياور اهب تبث اف داش ةءارقلا | هذه نأ مزال

 ىسسؤم يلإ نيدقؤملا بحأ

 نع ٌةّيورم ةءارقلا هذه َّنأ ًاملع ءًةياور اهب تبثت مل اهنأل ,حتفلا وبأ اهّدرف
  اهدروي ملو ءفصنملا 2 حتفلا وبأ اهدروأ دقو .'!عبّسسلا ءاّرَقلا دحأ وهو عفان

 :يأ .ءيشلاب ىرد نم اَهّنأل؛ 411 :سنوي] هب مكتأردأ الوظ :ةءارق درو .بستحملا

 عفان ةءارق درو .بستحملا 4 ال فصنم ا #4 اهدروأو ؛عفد ىنعمب أرد نم الع ؛ملع

 شقان حتفلا ابأ ْنكلو ."ًةيلصأ تسيل ةزمهلا َّنأل ءزمهلاب ٠١[4 ؛فارعألا] شئاعم»
 . “هيلع ساقي ال يذلا ٌداشلا نم اهربتعا لب اهدري ملو ءصئاصخلا 4 ةءارقلا كلت

 ٌفلاخت اهّنأل .أطخ  ٌةكرحم ١١١|4 :ءاسنلا] ٌةَّيطَخط ةءارق رّبتعا امك

 لطبل ٌتكَّرُح ولف ءاهيف ملل ءايلا تديز ةئيطخلا نأ ىري ثيح «فيرصّللا
 .اهيف ضرفلا

 نيتزمهب ]۲: :ةبوتلا] ٌةَمئأ» : :رماع نباو ©" يئاسكلاك ةفوكلا لهأ ةءارق ربتعاو

 وحت نينيع انوكت نأ لإ ,ةدحاو ةملك ب نيتفتخمم نيتزمه عامتجا ٌريجُي ال هلال ؛ ؛ةذاش

 مصاع ةءارق يهو .ةدحاو ةملك 4 نينيع ريغ نيتزمهلا عامتجا لقثل كلذو ؛راَّثجو لاس

 . 1٠١ ؛دهاجم نبال تاءارقلا ()

 .7/5”70و 7١١/١ فصلا (۲)

si. (FD)كرس لالا  

 )٤( ؛صئاصخلا ۳/٠٤٤ .

 . ۲۲۸۔۳۲۷ /۱ ؛فصنملا (0)

 . ۱۸۲/١ ؛ صئاصخلا رظناو ٠٤١ /۳ ؛صئاصخلا ()
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 امو ؛ٌةياور هب تبثت مل ام ينج نبا ذَّدش اذكهو . '(عفانو رماع نباو يئاسكلاو ةزمحو
 5 Ss مم .
 . فر فيرصتلا ةسيقأ ىلع جرخ

 َءيش ءاج ول: :لوقي وهف .ةّيفرص لاسم ىلع يوبثلا ثيدحلاب دهشتساو

 .ًالصأ نوا َّنوكت نأ زوجي هّنأل .تبثب ثب لإ نوُثلا ةدايزب ضقن مل ناّرمو نامر وحن

 نم ًاموق نأ ثيدحلا ے2 نأ ىرت 1 .ةجو وهف «تبث ريغب هنون ةدايزب تيضق ناو

 ونب نحن :اولاقف :5متنأ نم :مهل لاقف « «ملسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر اوتأ برعلا

كت فيك ُمالَّسلا هيلع مارت القأ ؛نادشر ونب متنأ لب : مهل لاقف «ناّيغ
 اذه مهل هر

 ؛نادشر ونب متنأ لب : هّلوق كلذ ىلع لدي يلا نم هلمج هلال ا
 دشرلا نأل

 هللا لو سر تعمس :لاق بّلوت َنِب َرمَثلا نأ ىور ميملا لادبإ يو .( يفلا دض

  مايملا ٌربلا نم سيل :دي دري .رفسما 4 مايصما ربّما نم سيل : :لوقي (ص)

 لقلب سايقلا ٌعوسي ال داش هنأ لإ . ..ًاميم ةفرعملا مال لدبأف ءرفّسلا

 واولا نأ أ ىلع «تاروجام ريغ ٍتاروزام نعجرا» :(ص) هللا لوسر لوقب دهشتساو

 هّلصأو : .تاروزأم ب لاقف ؛ ًافيفخت ًافلآ ٌبّلَقُت دق اهلبق ام حتفنا اذإ ةنكاسلا

 اذإ الإ افلا واولا ٌبلقت الاب يضقي ٌسايقلاو ٠ ًافيفخت ًافلأ واولا بلقف ؛تاروزوم

 جاودزا هب ديرأ امّنِإ : نويفوكلا لاقو» : لاق هّنكلو .(”اهلبق ام حتفناو .تكّرحت

 .«ًاضيأ لوف وهو «تاروجام :هلوقل مالكلا

 :لوقتف ٠ نيلو نیهو تیم وحن لعْيَف ىلع ناك ام برعلا فيفخت ىلع دهشتساو
 لق ور ول ور

 وک و

 . ب نيم نمؤلا "صر هلوقب نيو نيهو تيم

 لب رسا د هو چ يحس لاا

لغو. ةسيقألا ٌفلاخُي ام درو .هبتك 4ے ًاباوبأ كلذل دقعو :مهءاحصف
 رثكألا بّ

 ) )1١؛وحنلا لوصأ يف ؛رظناو 217 ؛ةعّّسلا 77-17.

 . ٠٤١ ؛مهبهاذمو نييفرّصلا جهانم (۲)

 ۸۸/۱ ؛بستحملاو ۲۵۰/۱-۲٥۱ ؛ صئاصخلا رظناو ٠١٤١/١ ؛ فصنملا (۳)

 . ۳۳۲/۲ ؛بستحملاو ؛۲۳/۱٤ ؛ةعانصلا رس (4)

 ا ؟بستحملاو ؛ 417/١ ؛ةعانصلا رس 2(
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 هّنأل ٍرّمزو رمز لثم ,حوتفم فرح دعب نكاسلا يقلحلا فرحلا حتف دف 2 نييرصيلا ىلع نييفوكلا يأر بلغ لب ,"0نابيبلا كلت هللا حتف : :لوقي يرجشلا عمس هنأل ,نالعف ىلع لعق ريسكتب ذخأ دقف .ًارثنو أرعش همالكب سناپ ناك يذلا يرجتشلا هللا دبع وبأ وهو ؛هيرصاعم دحأ مالكب جتحا نأب ٍحُمسَّتلا نم ن ناكو ٠ (0ةلامعتسا
 ."!ليقع ينب نم هيرصاعم نم هعمس

 فاقلا نم نيسلا بلقت بلكف : يرل هتاسارد ج لئابقلا تاجهل دختساو
 2 لاقف ٌةَّبض ينبل غل ىكحو ٠ ارانبلاو ٌنونبلا فيك: :نولوقيش .ءاه تلا دب ءيطو .رّشز سم ٨۸ :رمقلا] رس سم : ًارقتو ء ارق : :رقس ےس نولوقيف ءا ةصاخ
 ال موق: :ماق لصأ : :انلوقك ينج نبا دنع ةمئاق يضارتفالا لصألا ةرهاظو ٠ ("ةّبض ينبل ةغل هنهو» : :عوبو لوف :؛ :نيعلا لتعملا ياللا نم لوهجملل ينبملا لعفلا 4 مهلوف
 لصألا ن | ىلع دوي نأ بجي رمآلا نأ عم یي تاذ اهب تقطن برعلا نأ ىنعمب
 ناك هنكلو ."'!هّنقلاو ةرثكلاب رمألا دّيق هنا مغر كلذ مهل يبت سايقلا ةعس نأ هدنع كلذ ٌةّلعو 0 اح اهلك برعلا تاغل راب هتدعاق عم ٌمجسني هبلغأ ےب اذهو !ليذهو عيمتو ليقعو بالك يني ىلا, ةّبأدو ةبأش 2 زمهلا بسنو ٠ .ةّيميمتو ةيزاجح : ناتفل امهّنأو ؛لصاح دعتساو ردعتسا ب كفلاو ماغدإلا نأ ىأر دقف ءةميدقلا لوصألا هذه ضعب ٍلامعتساب لوقيل ينج نبا داع د دقو قلا ىلع لصح دق اروطت ناو تبا ةقيقح
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 مسا نوّلعي ٌنوُيزاجحلاف .ىرخأ ٌةرات ًاحيرصتو ٌةرات ًاحيولت ىرخأ ىلع ٌةغل لضفي
 :عابو لاق نم لوعفملا مسا 4 لاقيف ٠ ًايئاي وأ ناك اواو فوجألا يثالثلا نم لوعفملا
 عوييبم :نولوقيف ؛يئايلا نوححصيو .يواولا نولي نييميمتلا نكلو ؛ٌعيبمو لوقم
 نووصم بوث :اولاقف ءيواولا نويدادغبلا ححص دقو 'بویطمو نويعمو ن نويدمو
 لامعتسالاو سايقلا 4 ًذاشلا نم يداعلا جے َعيحصّتلا ينج نبا لعجو ,دووقم سرفو
 هلئاق فرعي ال امب ذخأي ال وهو :(")تاقّثلا نع الإ ةفّلا ينج نبا ُدخأي الو .("لًاعيمج

 نم (مهايع) نوكي نأ عضدي هلعج هيوبيسل هّيحو .هيوار فرعي مل اذإ برعلا مالك نم

 (ةَنالِبْعَرَف) درو “دنع ٌلوهجم وه نيعلا باتك ُبحاص هاكح يذلا نال ؛هيوبيس تئاوف
 .“)نيعلا» باتك نم الإ عَّمْ مل اهّنأ ىلع

 رج

 ريثز « «مهضعب ٌةياكح اًمأق» : هلوقك « ةغللا نم تبثي مل امب دتعي ال حتفلا وبآو

 عبصإ :مهضعب ةياكح كلذكف ءةفورعم يه الو. ءاهل لصأ الف .ءابلا مضب ؛ :لبتضو

 ف كلذ ررکو ©" اٌتَبَك اهل حصي مل اهنأل . اهيلع جرعم ريغ .ءابلا مضو ة ةزمهلا رسكب

 ناك دقو ؛“ برملا طالغأ ےب باب) وه صئاصخلا 4 ًاباب حتفلا وبأ دقعو ءهبتك
 امم ًاطخ هاري ام ضفري ال حتفلا وبأو .هعضو يذلا سايقلا ةفلاخم مهتئطخت رايعم

 . هيلع سايقلا ؛ ضرب نكلو برملا نع درو

 ) )0معان؛١/750.

 ) )0الخصائصض؛١/49.
 .؟15/5 ؛ن.م (5)

 ):( م.ن؛5/16١.

.A/F ؛ن.م (0) 
 ؛نءم 0(

 . هَلقلا ىلع سقي ال هّنأل اهَدرو ؛نييرصبلا ضعب ةياكح : صئاصخلا يف يهو ٠٤/١« ؛فصنملا (۷)

 . 1۸/١ ؛صئاصتخلاو ,5١7و 07و ١۱۳/۲-٠٤١ ؛فصنملا ؛رظنا (۸)

 . 57١ ؛مهيهاذمو نییفرصلا جهانم رظناو ۲۷۳-۲۸۲ /۳ ؛صئاصخلا (9)



 ,عامس ٌباحصأ نيّيفوكلا ناو سايق ُباحصأ نيّيرصبلا نأ عاش دقو أ يرابنألا
 نع فرع اميف نيلاثملاو دحاولا لاثملا ىلع نوسيقي نييفوكلا نأ ىلإ كلذ درمو
 ال نكلو هنودري ال ًاليلق ءاج امو ,درَّطاو رثك ام ىلع اإ نوسيقي ال مهّنأ نييرصبلا
 .واولاو ءايلا ءانب نم لتعملا نم سيق ام باب اذه» :لاق هيوبيس کلو ؛هيلع نوسيقي
 نم سيق ام باب اذهو» :لاقو !«ًلتعملا ريغ نم هريظن لإ مالكلا ب ءيجي ملو
 نم هريظن لإ مالكلا ذي ءيجي ملو ,دحاو عضوم نم ۾ مالو هثيع يذلا فعاضملا
 دازو ءامهوحنو ءانبلا لئاسم وأ فيرصتلا لئاسم : :ءامدُقلا هامس ىذلا وهو «هريغ
 .بّردتلاو ةضايرلا باب 4 ٌلغوأ وه امم ؛ ؛سايقلاب عملا ي شفخألا

 نم ٌةدحاو ٌةلأسم ّنإ» :لاق ىتح ءأريبك ًاعيسوت سايقلا ينج نبا حسو دقو
 ناسنالل ٌروجي هلا ىأر كلذلو .' ° سالا نويع دنع ةغل باتك نم ةبنأو لبنأ سايقلا
 تاغل نم ةفل سايق ىلع» قطانلا نأل ؛ ؛برعلا تاغل نم ةغل ةيأ سايق ىلع قطني نأ
 باب حتف لب «" !هنم ًاريخ هب ءاج ام ريغ ناك ناو ,ءيطخم ٌريغ ٌبيصم برعلا
 ام سايقلا هيلإ هوعدي ام بهاذملا هذه نم لجتري نأ ناسنإلل» : لاق ثيح داهتجالا
 حص اذإو» :لئاقلا وهو .«'یرت ام ىلع سقف ۽ رش ةمرح كهتني وأ صنب ولي مل
 ملەنأل؛ ؛هب لوقلا نع مجحي نأ يفبني سيلف سايقلا ضحم هيضتقي لوق ناسنإلل
 ىلع ديزي نأ ينال ناك امل ًاحيحص ًابهذم اذه ناک ولو .عويشلا نم هلق نم هلي
 «“رصحلل ُ ٌةباجمو ّيعلا ىلإ ًةاعدم اذه ناكلو .هب تأي مل امب يتأي نأ الو لوألا
 مهسدحب نوكردي اوناك بارعألا نأ ىلإ ريشي ًاصن صئاصخلا ذ عتفلا بأ هد
 .9ءامّسلاو ةثحابملا لوطب هلاثمأ نم ًءاملعلا هكردي ال ام مهسح ةوق

 وم ؛ةّلدألا عمل )١(

 ۳۹۲/۲-۳۹۷ ؛باتكلا ()

T-T/T +i. (FP) 

 . ۲٠۲ ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم رظناو ۱۸۳و ۱۸۰ /۱ ؛فصنملا رظنا )5
 ۸۸/۲ ؛صئاصخلا (5)

Y/Y ؛ن.م (DD 

 ۱۸۹ /۱ ؛ن.ع )۷(

 1730/9 ؛فصنملا ()

 . (برعلا طالغأ باب) 1177-77 /۳ ؛صئاصخلا (۹)

 ل



 .ًاعامس نإ ٌدخؤيال مسقو ؛سايقلاب كردي مسق ؛ ؛حتفلا يبأ دنع نامسف ةغللاو

 ('ةيولّصصفو ءةاحّنلا هنتق سايقلاب كردي امف «برعلا نع درو امك هلّبقت نم دب الو

 صئاصخلا ذب دقع كلو 1 ارثكألا بايلا وه عامّسلاب الإ خيال ام نأ یری وهو

 اهنأو ٌالطصاو ٌعضاوت ةخّللا نأ 2 هتيرظن ٌرّْزَعُي لب .'” ًاسايق ةذوخأملا ةغاّنا جب ًاباب
 .("اءاسّنالا اذهل ٌبايلا حتفي سايقلا يقيو «تعستاو تروطت

31 7 ََ 2 8 0 . 
 برص : نايرض حتفلا يِنأ دنع فيرصتلاوأ يوفللا سايقلا نم ضرفلاو

 ةمدخل بردقلاو ةضايّرلا هيف ةياغلا برضو .برعلا مالكب هّقاحلإ هيف ضرغلا

 .لّوألا ٍضرغلا

 مهمالك ج يمجعألا مهلاخدإو» :يلع يبأ هخيش لوقب حتفلا وبأ دهشتسا دقو

 ليلأدلا سايقلا ربتعي حتفلا وبأو .سايقلا 2 هريغو (برض) نم هينبت ام كئانبك

 ٌلوقي ؛قاقتشالا هيف مدع اميف هتدايزو فرحلا ةلاصأ ةفرعم ىلع َساسألا ٌكِرَّصلا

 اهُنوك ؛سايقلا قيرط نم هب فرعي ًانوناقو ًانازيم ءاّثلل نأ ملعاو» : ةعانصلا رس 4
 هركذأ اميف امهلاح ناف نون وأ ءات اهيف ةملك 2ب قاقتشالا تمدع اذإف .ٌةدئازو ًالصأ

 ىلع امهادحإ وأ هيف امه يذلا لاثملا ناک ناف ,نوُثلا وأ ءاتلا ىلإ رظناف ؛ءاوس كل

 نم غمس ام ىلع الإ زوجي ال سايقلاو « "ناتدئاز امهّنأب ٍضقاف ب لوصألا ة ةنز
 َكاَذأ اذإ كّنأ ملعاو» :لوقي «سايقلا ضراع اذإ ًعامّسملا بْفي كلذ عمو ء“برعلا ةغل

 عدقا ,هريغ سايق ىلع رخآ ٍءيشب هيف تقطن دق برعلا تعمس مث ءيش ىلإ سايقلا

 عامسلا ضراعت ب ٌباِب) وه ًاباب كلذل درفأو .«"!هيلع مه ام ىلإ هيلع تنك ام

 ( 0؛صئاصخلا ۲/٤١

 ) )0؛فصنملا ١/7.
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 لطم عامو ."”الّفلا ىلع ساقي الو ءدرطملا ىلع ألا ساقي الف ؛''(سايقلاو
 لإ سيقي ال وهو ؛ '!سايقلا كرو .هيلع لمع يشب قاقتشالا ءاج ناو سايقلا
 مكحلا نكيلو» و «أ ”سيقم ريغ ليلقو ٌسيقم ٌريثك»؛ لوقيف ءانفلسأ امك ريثكلا ىلع
 ىلع صن دقف .ُةّيوق هلع نوكت نأ بجي هسايق َرّكَك امو «""لقألا ىلع ال رثكألا ىلع
 هنا ريغ ؛ٌريثك امهوحنو ةأرملا تليغأو ذوحتسا وحن ٠ :ًاححصم هلصأ ىلع جرخ ام نأ

 ٌةليلق اهّنكل .ةريثك ٌنوكت دق لہ٠ هلع مكحتست مل هّنأل» یری امك هيلع ساقی ال
 ,0 صئاصمخلا ج ّشلاو درّطملا رمأ ج لصف دقو ء“«اهرياغي ام ىلإ ةفاضإلاب
 ساقي ال هوحنو اذهو» وأ «أ «اهيلع ساقي ال ةظوفحم ءايشأ» اهنإ :اهنع لاق كلذل
 هلمحت نأ ساقي سيلقف» «'' ريغ هيلع ساقي د الو درم ٌريغ»و .'' '!ءهتّلقل هيلع
 2 ٌليلق»و )ںیٹکب سيل هنأل ؛ هيلع ساقي الو .عومسلا ىلع هيف ٌرصتقُيو "هيلع
 مادقإلا انل سیلو «عامسلا ىلع ٌفوقوم هّلثمدو «“" */سايقلا 2 فيعض لامعتسالا

 اس110/1:؛ن اما )1(

 ۲/۱ 4ن.م 000

 ) )۳؛فصنملا ۲٤۲١/١
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 ۳1 ؛ن.م (1)

 6۹-01 ؛ن.م ()
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 ) )1؛فصنملا ٠١/٤۲-٤٤

 ) )16؛صئاصخلا ۱٠٤١/١ .
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 امّنإَو ,ةريثك ةعومسم هيف واولا قورحلأ هذه عيمجو» وا «سايقلا قيرط نم هيلع

 َكءاج اذإف ؛مهمالك 2 رئاظن طلغلا اذهلو» و «"'اهيلع ساقي الو ظفحتل اهانركذ

 .« "هيلع سقت الو :هتعمس امك هملستل هفرعاف

 يتلا .ةّيفرصلا ٍلئاسلاب هألم امم اهريغو ةيضرّصلا ينج نبا ّبتك ٌحّمصتي نمو

 ٌةزّرَعم ةدعاقلا دعقي حتفلا وبأو .ًااّشلا ىلع سيقي ال هنا دجي دحاو ريغ ےب اهررك

 نيعل ٌةرياغم يضاملا لعفلا نيع َءيجم لّلع دقف . اهيلع سيق مث ؛هيضرُي يذلا ليلمّتلاب

 2ے اهتكرح عراضملا © نيعلا ةكرح فلاخت نأ اودارأ» : هلوقب ؛ةكرحلا ےب عراضملا

 ةدعاقلا هذه رياغُت تالاح تدرو نإف 5 هلايح ىلع ًءانب امهنم دحاو لك نال ؛يضاملا

 نال داش «بئاصم» و. ًاذاش كلذ دع بسح نم عراضملاو يضاملا ےب نيعلا رسكك

 لعفلا نم لوعفم ل ءاج امو. .لصأ اهنأل ؛ اهحيحصت سايقلاو 0

 بوثو. . دووقم سرفو فوودم كسم :مهلوف وحن ًاممتم واولاب نيعلا لتعملا ىش

 ءًامغدم الإ حقي ال لعق ىلع فعاضملا نم ناك امو ونشوف هل كح لا ووم

 . “هيلع ساقي ال ٌهاشف هثيع تححل : :لعفلا 2و « «ضضق ماعط :مسالا ذب مهلوق امو

 . "هيلع ساقي ال اشف ...اوشح اهتدايز نم درو امف :ىلوأ ريغ ميملا دات الو

 هقحلت ن هلبق روكذم ثوم ىلع ًافصو یرجو « ؛ليعف ىلع ءاج اميف سايقلاو

 ٍلوعقب ليمفل ًاهيبشت ليتق ٌةأرما :مهلوق نم درو امو :ٌةبيضخ فك هذه :انلوقك .ءاّنلا

 هُقارآ هلو هبهذملا يرصب اذه ك وهو أ *!سايقلا دش ٌروبص ٌةأرما : :كلوق وحن

 هارت الا ءسايقلا  ّساسأ للعلاو .ًاديدش ًاعلو للعلاب حتفلا وبأ َعلوأ دقو  ةّصاخلا

 اهب قاف للعلل ةريثك ًاباوبأ صئاصخلا كب حتفلا وبأ دقعو .اذك ِهّنأل ؛اذك اولاق :رّركي

 م8/؟ ؛ن.م )1(

 ۷-۸ ؛بضتقلا (۲)

 ) )۳ف صا ۱/۳١١

A /۱ +i. (6) 

 ۸-۹ ؛بضتقملا (6)

 ) )5؛فصلا ۳٠۲/۲

 . ٠۹ ؛يكولملا فيرصتلا (۷)

 .۳۸ ؛جهبملا )۸(
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 هدنع للعلا ركذ ىلع انيتأ دقو .('”ءالت نم ىلع قيرّطلا عطقو لب ؛هوقبس نم ٌعيمج

 َفقوملا نيّيفوكلا نم فقي مل هّنكلو ةّماع وحلا  بهذملا يرصب حتفلا وبأو
 ىلإ رظني ناك هَّنأ ىلع ٌّلدت فرّصلا 2 هٌوارآو .مهنع ىتأ ام لكل َضفاَّرلا بّصعتملا
 ثيدحلا ىور دقف ؛لوبقلاو ناسحتسالاب مهئارآ ضعب ىلإو لالجإلاب مهئاملع ضعب

 هّنكلو ءانفلسأ امك زمهلا مدع لّلعو «(تاروجام ريغ تاروزام َنعجرا» :يوبّتلا

 بهذ :لاقو .«راوأد فيرصت نع ثّدحتو .!"”أهجو هربتعاو .نييفوكلا يأر داجتسا
 امهيف فعض اذإ لاعفاو لعفا :مهماغدإ در هّنكلو ."اتسح ًابهذم يئاسكلا هيف

 داسف ىلع دهشتساو قازغي ٌوازغاو وزغي ٌوزغا :مهلوقك أمال ناكو ,ةّلعلا فرح

 يأرو ؛وعرا :اولوقي مل مهنأو «یوعرا :برعلا لوق نم شفخألا هاكح امب مهبهذم
 لصأ نأ ءارفلا یریو ٠ .('!لوعفملا مساو لعافلا مسا نيب طلخي اذه ےب نييفوكلا

 :ءايشأ نأ ىربو « نيه: :نيه 2 اولاق امك هنم اوفذح مث ديس لثم يش: :ءيش

 نأل ؛ءانوهأ ىلع اه اوعمج امك ءايشأ ىلع كيش ع «ماللا فوذحم ءءالعفأ

 نم هاعدا يذلاو» : :لاقو ءءارفلا لوق حتفلا وبأ ركنأف .' يش : :ءارقلا دنع ءيش لصأ

 ءيش :اولاق مهممسن مل أل هيلع ّلدت .لالد هل ملعأ ال ,ءيش نم فوذحم انش نأ

 لوق د نهو نيه: :اولاق امك هب اوقطنل ًائيَش هّلصأ ناگ ولو ؛ نيه : :اولاق امك

 ؛مغدّأف ؛ْبلُك مث ءليعف نزو ىلع تيوَمو ديوس : .تيمو ديس ب لصألا نآ ذب ءارفلا
 .« "هيلع ةلالد الام ىعدا هّنأل

 ءراّتلا نم ٌلوعفت روت نإ : هّلوق در دقف ءهنع هلقن ةرثكو ٠ ؛بلعثل هلالجإ مغرو

 -هباحصأ رثكأ نم هزیمتو لجّرلا دادس ىلع اذه -قيفوّتلا مدع نم هّللاب ٌدوعت : :لاقو

 .دعب امو "77 ؛مهبهاذمو نييفرصلا جهانم اذه يف رظنا )١(

 . ٠۳۲ /۲ ؛بستحملاو ,8757/5 ؛فصنملاو 11۹ /۲ ؛ةعانصلا رس (۲)

 ۸٩. /۲ ؛صئاصخلا (۳)

 )٤( ؛صئاصنخلا ۲/٠٠٤

 ۹1/۲ ؛فصنلا (6)

۹-41 /۲ i. م (» 

 ۹۷/۲ ن. م (۷)

 س 0



 ظفل نم ٌلوُعَف ءٌرودت انو .. روون :هيف لاقي نأ بجول راّثلا نم ًالوعفت ناك ولو

 اذهود : :لاق ةدئاز جاجعلا رعش 4 «بدغز» خي ءابلا نأ بلش یار امدنعو ۔ نت

ضنو ,قباس لصف  باتكلا تئاوف اندروأ دقو .' "!,داقتعا ٌءوسو هنم فرجعت
 3 في

 هيلع كردتساو .هيوبيسل تئاف اهنم ًاضعب ْنأ تبثأو «تئاوفلا هذه ّضعب در حتفلا ابأ

 نبا دازف « ءريغ ال فصولا ب لَمْ : :اولاق . ٍلعقنا ىلع نوكيو :هي هيوبيس لاقو» :هلوقك

 ينج نبا هدرف لف لاثم ىلع (بَدْخُج) شفخألا ىنبو ««" وهنا ّلجر :هيلع ينج

امك ؛مّتضلاب (ٌبْدْخُج) ُنماَّنلا هاور ام نأل ءبي مل هيوبيس ّنأل
 ج شفخألا لوق در 

 هذه نوكت الأ باوُصلا نأ یارو ڈدئاز عرجهو علبه ج ءاهلا نأ
 وهو .ةديزم تاءاهلا

ربملاو أهيوبيس هينعي امي اذهب ينعي وهو ملعلا لهأ ٌرثكأ هيلع يذلا بهذا
 ."د

 وهو .(روعتسي) ّذلإ ءامسألا ب (لوعتفي) لاثم ىلع تأي مل هلا ىلإ دي ديرد نبا بهذو

 ر ص نم يردي الضم : .ةلئاق نع لاقو ,ةوسقب كلذ ىلع ينج نبا در دقو .:ع عضوم

» :رخآ ناكم ےب اهنع لاقو ,!' اذاه وه امنو ؛ ائيش فيرصتلا
 ف وهو «طلغ اذهو

 E ينج نبا نط طحم ٌةرهمجلاو دي ديرد نبا مسي مل نيناكملا

 يسرافلا يلع يبأ هذاتسألو ينج نبال دودل مصخ وهو . هيولاخ نبا ناك دقو

 الو ,رهاظلاب قلتي < .حتقلا يبأ يآر © رظّتلا فيعض . يبنتملا بيطلا يبأ هقيدصلو

 فرح هيف سيل امم ٌلَمْمَي ّلَعَف : :برعلا مالك ب سيل : لاق دقف :ةنّللا روغ ربسُي

 )١( ؛صئاصخلا ۲/ ۲۸١

 ٠١ ؛جهبلاو ١١۲/٠٠٠ بارعإلا ةعانص رس (۲)

 ۲۲۹/۱ ۲ صئاصخلا (۳)

 ) )5؛فصنملا ۱/۲٣

 )٥( ؛باتکلا ۲/ ٣٣٣

 17/١ ؛دربملل بضتقملا (1)

 ٤٠٤/٣ ؛ةغللا ةرهمج (۷)

 ) )۸؛فصنملا ١46/1١

 ) )9؛صئاصخلا 7/75٠

 ) )۱٠١؛صئاصخلا رظنا ۲۸۸/۳ .
 )١١( ؛هيولاخ نبال برعلا مالك يف سيل ١١

 2 ل 0-7



 مالك 4 سيل : :ٌرخآ ناكم  لاقو ءاهدّدعو ,فرحأ ةرشع لإ امال الو ًانيع يقلح
 صئاصخلا © حتفلا وبأ دقع دقو .اهددعو ,فرحأ ةسمخ الإ لفي لعف " برعلا
 رثكأ نأ ىري وهو ؛لئاسملا هذه نم ًاريثك هيلإ درو «"' !(تانّلا بكرت باب) وه ًاباب
 وهو ءدقتعي نأ يغبني ادكهد هنأ ىريو 0 !تبكرتف تلخادت تاغل وه اإ هتماعو كلذ
 .("!«برعلا ةمكحب ةبشأ

 فقو امّلقو ,نريرصبلا هباحصأ بناج ىلإ هفوقو ذي تّأجت حتفلا يبآ ةّيرصبو
 :اهوحنو بیصو ٍتيمو ديس 2 لصألا نأ ىلإ نودرصبلا بهذ دف ,مهعامجإ دض
 حتفب لعق ىلع “ءانبلا اذه: :نويضوكلا لاقو «لعيش نزوىلع ٠. .بويصو ثويمو دويس

 هيناثو هلوأ فض ام نأ ىلإ نويرصبلا بهذو ٠ ."1نييرصبلا بناج ىلإ فقوف :نيعلا
 ءرخآلل ًالصأ امهنم نحاو سيلو «يثالتف (تشح) امأو .يعابز هلصأط (ثحتح) وحن

 .(ثثح ْثَّدَح) هلصأ ناو ءءاث نم لدب (ثحشح) ےس ةيناتلا ءاحلا نأ ىلإ نويفوكلا بهذدو

 ءاذه لادبإلا عضد 4 يلع يبأ ججحب جتحاو :نييرصبلا بهذم ينج نبا بهذ دقو
 . ًاقباس كلذ ىلع انيتأو ءةرصبلا لهأ بهذمل راصتنالاو نييفوكلا بهذم درو

 واهو (لَمَه) ىلع لاعفألا نم ناك ام يأ ىلإ «بلعت مهعمو :نويرصبلا بهذو
 بهذو ُنِزَي 2 نزو و دعي دعو وحن ةرسكو ءاي نيب اهعوقولا (لعفي) ذب ُفذحُت واو
 بناج ىلإ ىنج + نبا فقوط .طقف ةيدعتملا لاعفألا اذ فّدحت واولا نأ ىلإ نويفوكلا
 م يدعتملاو مزاللا 4ب واولا اهيف ٌتْفْدُح يتلا ةلثمألا دروأو ءةرصبلا ةاحن

 هلصأو جلي جلو نم (لعوق) نزو ىلع (اجلوت) نأ ىلإ نوّيرصبلا بهذو
 ىلإ َنويفوكلا بهذو ءةملكلا لوأ 2ے نيواولا عامتجال ءات ىلوألا واولا ؛ تلدبأف .(جّلوو)

 ؟؟؛ن.م (1)

 )( ؛صئاصخلا ۱/۲۹۱-۳۷٤

(TF)ماله /١؛ن.ما  

 .ن.م (©)

 ) )5؛فصنملا ۲/ ٠١-٠۷

 ۲٠٠ /۲ ؛فصتنلاو ؛140و 181 و١٠1۸ ١/ ؛بارعإلا ةعانص رس رظنا )«
 ۲۰۷/۱۰ فصتملا (۷)

A - 



 . ل ٌرصتناو :نّييرصبلا بتاج ىلإ حتفلا وبأ فقوف .(لعْفَت) لاثم ىلع هنأ

 ىلع نييرصبلل حتفلا يبآ راصتنا ةلثمأ هب متخن لاثملا اذه ًاريخأ قوسنو
 ىلع درجملا مسالا نأ ىلإ نوُيرصبلا بهذ دقف .ةريثك 4 ةيفرص لئاسم 4 نييفوكلا
 بهذو ,لجرفس : :ٌلثم يسامخو ,رَقْتَج لثم يعابرو ۽ ,بعل :لثم يئالث ؛بّرضأ ر ةثالث
 ىلع هقورح تداز ام لکو ,ةثالث ىلع ٌديزت ال لوصألا فورحلا نأ ىلإ نويفوكلا
 .يئاسكلا دنع ديزملا وه يعابرلا ب رخآلا لبق يذلا فرحلاف .ةدايز هيفف ةثالثلا
 ُبهذمو .ناديزم نافرح يسامخلا 2 و ؛ءارفلا دنع دئازلا وهريخألا ٌفرحلاو

 .("!اهناكم طب ينج نبا اهيلع ىتأ ,للعل ءاقبلا هل بنكي يذلا وه نييرصبلا
 امدنع كلذو .فيرصتلا ملع ب ًالوطم ًافَلوم عضو نم لّوأ حتفلا وبأ ناك دقل

 .هّضماغ حضوأف .ينزاملل «فيرصُتلا» باتك  هركف لمعأو .هتيرقبعل نانعلا قلطأ
 ّمث ؛هباتك كب ينزاملا هيلع تأي مل امب باتكلا ىنغأو ةريغصو 5 ةريبك لك دنع ففوتو

 حتفلا وبأو ءلصفلا اذه 2ب اهيلع انيتأ يتلا تحبلا فيرصللا  ىرخألا هبتك تناك
 نم لعج حتفلا وبأو .صئاصخلا هباتك  ةيبرعلا ب فيرصتلا ملع عضو نم لوأ
 ًاملاع ةّييرعلا مولع 2 ضوخي نأ ديري نم لك هيلإ جاتحي .ٌدياغو افده فيرصتلا ملع
 امّسسلاب «قيرط لك نم هنونكم ىلإ لّصوتو :ملعلا اذه ةّيمهأ نيبو .ًامّلعتم وأ
 يبدألا هيولسأ ناكو ءاهريغو تاوصألا ملعو للعلا طابنتساو قاقتشالاو سايقلاو
 ةركفلا نمو اهتوالط ىلإ ةرابعلا فافج نم فيرصّتلا ملع لقن ثيحب هل نيعم ريخ
 وبأ اهاّأ ٌةدئاف لك و .ًانيح ًارصتخمو انيح ًاليطم ةيحوملا ةروصلا ىلإ ةدماجلا
 تامّلؤم نم اهاقتنا يتلا ةريثكلا دهاوشلاب ةيفرصلا هثاحبأ ىنغأو .ءادأ ريخ حتفلا
 .ًابسانم كلذ ىأر اميسح ةّرم لّوأل اهب ءاج وأ هفالسأ

 )١( ؛بارعإلا ةعانص رس ١/ 1١0-1١١5

 ) )۲؛فصنلا ۲٤/١۱-۳١

۹ = 





 عبارلا لصفلا
 تاءارقلاو ينج نبا

 :يتملك تحت ٌجردنت حتفلا يبأ تاسارد اهيلع تماق يتلا دع دعاوقلا مهأ نإ

 2 دقعو ريتك ج سايقلاو عاملا نع يج نب ثدحت طو .سايقلاو عامسلا

 .متفلاوب را عدا امم دحأ هيف عديب مل ام كلذ ريغ ىلإ ؟سايقلا فلاخ

 حتفلا يبأ يدي ىلعو .سايقلا ٌباحصأ . عئاتشلا كب مهنع مولعم وه امك . نودرصبلاو

 كب امهسفنأ امزلأف ٠ ًاريبك ًاروطت سايقلا روطت .نايرصب امهو ؛يسرافلا | هذاتسأو

 - نينئمطم لوقلا اتفلسأ کلو ,هب ذخألا ىلع اًنمحو ,ةريغصوب ةريبك لك اساقو

 اهب امزتلاو ا سالو ا اهل سعي كلا دعاوقلاو طباوضلاب اذخأ ّنكلو

 .دعاوقلاو طياوضلا كلت قفو رخآلا ىلع امهدحأ نيمدقم

 ةهفاشملاب ٌةرشابم برعلا نم عامسلا قيرط نع حتفلا يبأ ٌدهاوش تءاج دقو

 بهاذمو ًءارآ نم بتكلا نم هاّقلت امو ,ثيدحلاو نآرقلا نم وأ خويشلا قيرط نع وأ
 خويشلاو ةياوّرل | قيرط نع وأ هيدي نيب باتك ةخسن نم رشابملا ذخألا قيرط نع

 . داتسإ ريغب وأ داتسإب

 :خويشلا نم عامسلا -

 ريثشك ينج نبال ناكو ,هخويش نع هذخأام وه عامسلا ل حتفلا يب ا رداصم مهأ

 2 ًانيمأ ناك دقف ءهبتك ےب ًةحضاو مهّراثآ ودبتو : ؛مهنع دخأ أ نيذلا ءالجألا خويشلا نم

 هّبنيو ؛ ًاليبس كلذ ىلإ دجو اذإ اهفورحب مهترابع نودي ْنأ ىلع ًاصيرح مهنع ذخألا

 .«َهَّنبلا هيف يل هّظفل اذهو ءاذه ك هللا همحر يلع وبأ ىلإ دهع اذك» : '"ءلوقك هيلع

 يلع يبأ ىنعم لوصحم اذهود :' "هلوقك هيلع هّبن هظفح نم ًادّكاتم نكي مل اذإف

 )١( ؛صئاصخلا ۲۰/۲ .

  (۲)ج 4/۲

۳۹ - 



 يبا يار هلك اذهو» : ؛"0هلوقوأ «هتروص ٌةقيقح نآلا ينرضحي الف ؛ هظفل سفن اًمأف

 ,هلوق يناعم وه امب هريغو قاقتشالا #2 لصفلا اذه 2 ثيتأ دقو ,هتذخأ هنعو «يلع

 يلع وبأ يندشتأ» (' و «هريغ ىلإ هنع بهذي ال يذلا باوصلا وهو :هظفل تفلاخ نإو

 هيلع أرقي هّتعمس وأ ,نسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع تأرق» :()وأ .«هيلع هتأرق وأ

 صن يتلا ت تارابعلا هذه َكُمِلاطُت حتفلا يبأ بتك ب كّفرط َتبَّلق امثيحو «بلعث نع

 .مهنع ذخأ نيذلا هخويش نم هعامس ىلع حتفلا وبأ اهيف

 اميف :مهعاب لوطب اوفرع نيذلا ءاملعلا نع لإ ٌةَفّللا حتفلا وبأ ذخأي ملو |

 تناك اذإف وو يار: :نيمسف ىلع اهّدخأي يتلا مولعلا تناكو ؛ «مهنع دخوب

 ةاورلاب هنم ٌةقث * ءاهيف هگگشت ٌرهظُي ملو ءاهنع ٌعضادو «لوبقلاب اماّقلت ؛ٌةياور

 ةاورلا ةقث ذو ةّلقّتلا قدص ٌباب) همسا ؛صئاصخلا ےب ًاباب دقعو «مهتلادعو

 ىلع صن ءةليلق وأ ٌةدرضنم تناك نإف ؛هسايقل ةفلاخم ٌةياورلا تناك اذإو ."1(ةلمج

 نم اذهو» :(*هلوقك .ةياورلا در ىلإ هجّتي ملو هيلع ساقي ال يذلا ٌداّشلا نم اهّنأ

 هيف لمعي « ًايأر خويشلا نع هذخأي ام ناك اذإ اَّمأ «هيلع ساقي ال يذلا ذودشلا

 عم اذه ّلثم هل ىرج املاطو ءّرخآ ًابيأر یری وأ ,هداتسأ هيف لداجی دقو .هرکف
 ٌرْثكأ اذهو ؛يسرافلا يلع يبأ نع ذخأ ام رّككأ ذخأو ءىسرافلا يلع يبأ هذاتسأ

 0 . .ةبطاق هبتك ب هيلإ ٌراشُي نأ نم
 يبأ نع رفصألا شفخألا قيرط نع ًائايحأ رديز يبأ ىلإ هنع هدانسإ يهتنيو

 يبأ نع جارسلا نب ركب يبأ قيرط نع وأ 2 ًيشايزلا لضفلا يبأ نع دربملا سابعلا

 ىلإ ريشُي دقو .("”عضوملا اذه كب ليلخلل أقيرط ديز ابآ لعجو «ينزاملا نع ساّبعلا

 )١( ؛بارعإلا ةعانص رس ٤٥/١ ط١.

 ۹۹/۱ ؛رسفلا (۲)

 ) )۳؛فصنملا ۱/۲٣٣

 ۲۰۹ /۳ ؛صئاصخلا (5)

 /۳١و۲١١ /۲ ؛بارعإلا ةعانص رس (0)

 ۲۰۷/۳ر ٤۲۸/۲ و ۲۷۷و ۲۷٦/۱ ؛صئاصخلا رظنا ()

 . ۱۷/۳ ؛فصنملاو ۲۷۸/١ ؛ةعانصلارس رظنا (۷)

 . ۱٤/۲ ؛صئاصخللا (۸)

 ا



 ذخأ دقو. يلع يبأ نع دي دز يبأل زمهلا وأ رداوثلا ب ءأرق امم وه ٌهركذي ام نأ

 نع ينزاملا ىلإ هّقيرطو ,(9بلحب هيلع هأرقو .يلع يبآ نع ينزاملا نامثع يبأ باتك

 قيرط نع يعمصألا نع ذخأو .دربملا نع جارسلا نب ركب يبأ ىلع ٌةءارق يلع يبأ

 ٍرفعج ركب يبأ قيرط نع يعمصألا نع ذخأو .ًاضيأ هنع أ ينزاملا نعو . "يلع يبأ

 نب رضعج ركب يبآ قدرط نع ءالعلا نب ورمع يبأو سنوي نعو , اجحلا نب

 حلاص يبأ قيرط نع داّمحو ديز يبأو ليلخلاو يممصألا نع ذخأو .("'ًاضيأ جاجحلا

 يناعم ذخأو ء“ةملس نب دمحم قيرط نع دربملا نع ذخأو ,"؟دمحأ نب ليلّسلا

 يبرحلا ميهاربا نع ذخأو . يلع يبأ نع ءاّرفلل نآرقلا يناعمو ٍجاَجَّرلل نآرقلا

 . اضيأ يلع يبأ قيرط نع يبارعألا نبا نعو بلعث نعو

 فورعملا نسحلا نب دمحم ركب ويأ هنع ذخألا ةرثك ذب يلع يبأ دعب يتأبو

 اذه مسقم نباو ."''!بلعث يحي نب دمحأب لصّتي .هنع هذخأ ام ٌبلغأو « ؛مسقم نباب

 )7 ينزاملا نع ذخأ هقيرط نعو ؛(' "يدنا نبا ركذي امك هنم عمس دقو «بلعٹ ٌةيوار

 )١( ؛ساون يبأ ةزوجرأ ريسفت .۷/۲و ۲۸٠و 1۳/۱ ؛بستحملا  .۸١؛ةعانصلا رس ۸٦/١.

 ؛فصللا ١٠٤/١ و٠٠١١ ور١١/٣.

 ٦/١ ؛فصنملا (؟)

 م١6 الةوالالوالا /؟ ؛فصنملا (۳)

 )٤( ؛صئاصخلا ”١194/7

 ) )0؛بستحملا ١/١5"

 ) )5؛صئاصخلا ١/7/1

 ۔ ۲۹۸و ۲۸۳ /5و ۳۸۷و۰٦۳ /۱ ؛صئاصخلا (۷)

 ) )۸؛صئاصخلا ١/١6"

 ) )9؛بستحما ١/557

 )٠١( ؛صئاصنللا  :7١7 /۳؛ةعانصلا رسو ۲/ ۷١

 يبأ ةزوجرأ ۳١٠و ٠ ؛رسسفلا ۷٦و ٤١ ؛ جهبملا 0280و ۷٤و ۳١/۳ ؛فصنلا )١١(

 . 89 ؛مامتلا ء1517 ؛ ساون
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 “ينابيشلا ورمع يبأو ("!يبارعألا نباو ("!يئاسكلاو

 :مهنم .قباس ناكم ےب مهانركذ نيرخآ ءًالجأ خويش نع حتفلا وبأ ذخأ دقو
 هقيرط اناكو «مساقلا نب يلع نب دمحم ركب وبأو جاجحلا دمحم نب رفعج ركب وبأ
 جرفلا وبأو .ءارقلا نع هنع ذخأ ٌتيح دمحم نب دمحم :مهنمو «يعمصألا ىلإ
 ,رسفلا 4ب هنع ذخألا ريثك وهو «بتاكلا نيسحلا نب يلع مساب هركذيو .يناهفصألا
 ميهاربا قاحسإ وبأ مهنمو ,؟!بيبح نب دمحم نع مث «يديزيلا نع هقيرط نع ذخأو
 نع هنعو .) ىناتسجسلا متاح يبأ نع هقيرط نع ذخأ ثيح .ينيسمرقلا دمحأ نب
 نع ذخأو ناّطقلا دمحم نب دمحأ لهس وبأ مهنمو .ديز يبأ ىلإ لصي متاح يبأ
 ."!يرّكسلاو "!بلعثو ")دربملا نع هقيرط

 نع عيكو نب يلع نب دمحم نع هذخأ .تاءارقلا ذاوش ڈر 2 برطقل ًاباتك یورو
 يرصملا حلاص نب دمحم نع يقشمدلا هللا دبع نب ديعس نب دمح أ نسحلا يبأ
 وهو« ابرطق رينتسملا نب دمحم هيبأ باتك هيلع أرق ثيح «برطق نب يلع قارو
 نب يلع نسحلا وبأ ًاضيأ مهنع ذخأ نممو ٠ .ءاشلاب ًانورقم برطقل ركذلا ريثك
 نأك .هنيعب امسا ددحي نأ نود ًانايحأ حتفلا يبأ تافلؤم 4 نودري ءالوهو .'ورمع
 ضعب ىلع تأرق وأ انباحصأ ضب هاور وأ انباحصأ ضعب يندشنأ :لوقي

 بسس سس ]ذآ

 10۸/۱ .si ۾ )غ0(

 . ٥/۳ ؛فصنملاو ,.157/75و ۲٤۸/١ ؛ ةعاتصلا رس )۲(

 . ٤1/٣ و ۱۸۳/۲ ؛فصنملا (۳)

 )٤( ؛ةعاتصلا رس ۸٤/١

 . ٤٦و 70/١ ؛بستحملاو ؛٤۳۸و ۷۵ /۱ ؛ صئاصخلا (5)

 . ۱۷/۲ ؛بستحملا (0)

 ) )۷؛ةعانصلارس ۳٠۳/۲.

 .؟6 7/7 ؛فصنلا (۸)

 ) )4؛فصنملا ۲/٠٠١

 )٠١( ؛بستحملا ۳٣/١.

 )١١( ؛صئاصخلا ١/ ۸۰.

 دموع



 وبأ لاق :لوقيف ءديناسألا ركذ نع ًازواجتم ءاملعلا لاوقأ لقني ام ًاريثكو ا
 «يجي نب دمحأ لاقو .باتكلا بحاص ىكحو ,هيوبيس ىكحو.ديز وبأ ىكحو ؛دی

 . "اكلذ ريغو .يعمصألا دشنأو «يئاسكلا ىكحو «سنوی ر

 :بتكلا نع نخألا

 ًاریبک ًاددع هتءارق ركذ هخويش نع تاياورلا نم ًاريبك ًاددع حتفلا وبأ ركذ املثم

 حتفلا وبأو ٠ ءاهنم لقني وهو ,رخآ ًاددع هتءارق ركذ لفغأو .خويشلا ءالؤه ىلع بتكلا نم

 خويشلا نع ذخألا نأ كلذ ؛خويشلا ىلع بتكلا ةءارقو ةياورلا ركذ ىلع صرحلا ديدش
 ناك لب ءريثكب ةهفاشملا نم ًانأش ّلقأ بتكلا نوطب نم ٌدخألا ناك نيح 4 ٌةرخفم

 ٌلقني وأ اهيلع قّلعي وأ هسفنب بتكلا ضعب خسني حتفلا وبأ ناكو ءهباحصأ ىلع ًانعطم

 يبأل رداونلاو زمهلا باتكل هتءارق ركذ دقو .لاهيفلؤم طخب اهضعب ىلع علّطي وأ اهنم
 يلع يبأ ىلع تيكسلا نبال لادبإلاو بلقلا باتكو ينزاملا فيرصت باتكو ديز
 .كلذ ريغو (”مسقم نبا ىلع ينابيشلا ورمع يبأ رداونل هتءارق ركذ امك “يسرافلا

 نبال لوصألا :اهنم اهنع ذخأ يتلا بتكلا نم اماه ًاددع حتفلا وبأ ركذ دقو

 (اضيأ يلع يبأ ةركذتو "يلع يبأل تايدادغبلاو ."!بلعث يلامأو "حارسا

 57/١ ؛ بستحملاو ٥١ /"و ۲۲۸/۲ ؛فصنملاو ؛«167/79157 ١/ ؛صئاصخلا رظنا ()

 . ۱۸۰ ؛مامتلاو ۳٤و ٣٣و

 ۳۳۹ /۲ ؛صئاصخلاو ٤۱۹و 186 ؛مامتلاو ‹ 1۹و ۳۵و ۲1/۳ ؛فصنملا رظنا )۲

 . ۹١٥۱و ۱٥۸/۱ ؛رسفلاو

 ١١٠و۱۱/۲و ۲٤٤/۱ ؛ةعانصلا رسو ۲۸۸و ۲۱۲ /و ۲۰۷/۱ ءصئاصخلا رظنا ©(

 71١57/١. ؛فصنملاو

 )٤( ؛ةعانصلا رس رظنا ٤۷/۱ ؛فصنملاو ٤۱۸و ۸او ۸۲و  ۲۹/۱و۱۲۱/۲و١١/١.

 . ۱۸۳/۲ ؛فصنملا (6)

 . ۱۹۲/۳ ؛صئاصخلا ()

 .۲۰۱/۱ ؛بستحملا (۷)

 ) )۸؛صئاصخلا 77١/١.

 )٩( ؛ن.م ۷/۱

 ب موو



 نبا ةرهمجو «فصنملاب ىمسملا هحرش هيلع عضو يذلا وهو ,"!ينزاملل فيرصتلاو
 يلع يبأل تايبلحلا ( )لئاسملاو ءيسرافلا يلع يبأل تاءارقلا كب “حلاو "”ديرد
 حرشو «دمحم نب تباثل رجزلا باتكو :جاَّرَسلا نبال (!قاقتشالا ج ةلاسرو ءًاضيأ
 ("!ييصخو .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل 7نيعلاو ؛هيوتسرد نبال بلعث حيصف
 باتكو .تيّكَّسلا نبال لادبإلاو !'!بلقلاو .دهاجم نبال اةلةعبسلا تاءارقو «بلعث
 ,"'تاءارقلا 2ب متاح يبأ باتكو ء' '!تاءارقلا نم ذاوشلا ركذ 2 دهاجم نبا
 "'7باتكو .ديز يبأل ةلاحمو ةليح باتكو ,""!نآرقلا ريسفت 4 يلع يبأ باتكو
 ىلع دّرلا 2 برطق ("باتكو ؛نآرقلا ريسفت ےب برطق )باتو .هيوبيس
 (”)نآرقلا يناعمو جاَجّرلل '"7نآرقلا يناعمو «ديز يبأل ' لزمهلا باتكو .نيدحلملا

 )١( ؛ةعاتصلا رس 1١١١/١.

 ؛صئاصخلا (؟) ۲۸۸/۳ .

 ) )۳؛بستحملا ١/54.

 )٤( ؛صئاصخلا ۳۸/۳.

E /Y +Ù .@ (0) 

 ) )1؛ةعاتصلا رس ۲/ ۳۰۷.

 ) )۷؛ن.ما 5 119.

 ) )۸؛بستحما ۳۲/۱.

 ) )۹؛ةعانصلارس ۲٤٤/١.

 )٠١( ؛بستحملا ۱/ ٠۵.

 )١( ؛صئاصخلا ١/ ۷۵ .

.Y00/ +ù. (1) 

 ) )۳؛ةعاتصلا رس ٠١/١ .

 )١5( ؛بستحملا ١/75.

 )١5( ؛صئاصخلا ۳/ ۲٣۵ .

 )١5( ؛ةعانصلا رس ١/ ۸۲.

 ) )۱۷؛بستحملا ۳١/١.

 ) )16.ن.م

 موو



 .ينابيشلا ورمع يبأ رداونو «ديز يبأل "رداونلاو ءارفلل

 داريإو طيضلاو ةقّدلا هذهب هتامّلؤم ب هخويش ءامسأل حتفلا يبأ ٌداريإ امو

 ركذ ىلع هصرح عم بتك نم مهيلع ارق امو ءاهنم هنهذ ك4 قلع امب وأ اهنيعب مهلاوقأ

 ةدش ىلع ةلالد د نيقباسلا ملعلا ةمئ ةمئأ رايك نع ذخألل ةفرعملا ے اهكلس يتلا قرطلا

 هنأش اهيلع ًاصيرح ناك ىتلا طباوضلاو ريياعملا قفو نكلو ؛عامسلاو ةياورلل هريدقت

 حتفلا يبأ فقومو دهاوشلا ةلأسم ىلع ًاقحال يتأن فوسو .هباحصأو هذاتسأ نأش
 .هنم حتفلا يبأ فقومل انركذ يتأي تايهيدبلا ىلع ديكأتلا باب نمف سايقلا اًمأ .اهنم

 :تاءارقلل جاجتحالا س

 ًافورح تأدب ذم اهب هروطت طيترا :تاءارقلا نونف نم رف تاءارقلل جاجتحالا

 ًاضغ هب دهعلا لوأ تاءارقلل جاجتحالا أدب دقو ؛ ًالقتسم ًاملع تراص نأ ىلإ ٌةقّرفتم

 ٌبعوتسي ال .ًاقٌرفم ًاليلق ناك ثيح ٌرّوطّتلاو ومنل لبقب ؛ءيشان لك نأش هنأش ًاريسي

 .بيكرتلا وأ ىنعملا وأ ظفللا 2ب ةغللا بيلاسأ وأ تاءارشلا نم ًاددع الو اهنيعب ٌةءارق

 .داهشتسالاو جيرختلا ىلإ كلذ عم هجّتي نخأ مث

 يردحجلا مصاعو ه۸ ةنس ىّفوتملا سابع نباب نرتقت تاجاجتحا انتلصوو
 رق يئاسكلا نأ نووريو . ها 45 ةنس ىفوتملا ورمع نب ىسيعو ه۸١١ ةنس ىّفوتملا

 ٌبكُدلا :ٌةزمح لاقف .زمه ريغب «[١17:فسويإ بيذلا هلكأف# :بيبح نب ةزمح مامأ

 ثتوحلا همقتلاف# :ىلاعت هلوق كب توحلا زمهأ كلذكو :يئاسكلا لاقف ؛ةزمهلاب

 ."طفقلا ركذي امك كلذ لوح ةرظانم موقلا نيب ترادو :4[7١:تافاصلا]

 ضعيل جاجتحالاو ةلضافملا نم هباتك ب ه١١١ ةنس ىّفوتملا هيوبيس رثكيو

 فورحلا) باب 2 لوقيف «ميركلا نآرقلا نم هدهاوش اهب تئرق يتلا تاءارقلا

 هنأ هب قثن نم انثدحو» :(هدعب اميف لعفلا لمع اهدعب اميف لمعت يتلا ةسمخلا

 ان الك ناول :نوؤرقي ةنيدملا لهأو «قلطنمل ًارمع نإ :لوقي نم برعلا نم عمس

 .ناقَح هييدث نأک :اولاق امك نويصنيو نوففخي ٠ 11: دوه] مهلامعأ كبر مهنيفويل

 )١( ؛ةعاتصلا رس ١/485.

 ) (۲؛ةاوُرلا هابنإ ۲١۸/۲ .

 ) )۳؛هيوبيسل باتكلا ۲۸۲/۱

~۳۷ - 



 مل امك هلمع رّيغُي مل ٌءيش هسفن نم فذح املف ٠ ءلعفلا ةلزنمب فرحلا ّنأل كلذو
 ءادتبالا فورح 4ب اهولخدأف مهرثكأ امو فذح نيح ّلَبَأ ملو كي مل :لمع ريفي
 يناعم بتك كيو .«ام اهيلإ امض نيح ءادتبالا فورح 24ب اهولخدأ امك فذحلاب
 ىلإ ةدوعلا نكميو فالتخالا اذه هوجول جاجتحاو برعلا فالتخال ٍتاجيرخت نآرقلا
 اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو# :ىلاعت هلوق ىلع (' !همالك عّبتتو ءارفلا باتك
 .۱۷۷[4:ةرقبلا] نيرباصلاو

 ناكف ءاهدانسإ نع اوثحبيو ؛ةفلتخملا تاءارقلا اوعمجي نأ ءارقلا ضعيل اديو
 'تاءارقلا هوجو 5 ةرصبلاب عمس نم لوأ ه١٠٠ ةنس ىضوتملا روعألا ٍىسوم نب نوراه
 .يناتسجسلا متاح وبأ هنع ٌلقني اميذ هدانسإ نع ثحبف ءاهنم ّذاشلا عيتتو ٠ ,اهفّلأو

 عمج ماجا مامس « ًاباتك ه٠ 0 ةنس ىفوتملا يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي فّلأو

 لوقي اميف هب أرق نم ىلإ فرح لك ب سنو ؛نآرقلا هوجو فالتخا ةّماع هيف

 ةنس ىّفوتملا مألس نب مساقلا ديبع يبأ أ نع رشنلا ك يرزجلا نبا لوقيو . ("!يدييُرلا
 بسحأ اميف اهلعجو ,باتك ےس تاءارقلا عمج ء ءربتعم مامإ لوأ ناك» هّنإ :ه''كغ

 هرايتخا وسي ناك مآلس نب مساقلا نأ كلذ .(9«ةعبسلا عم ٌةءارق ٌنيرشعو أسمخ
 ميركلا نآرقلا بيلاسأو ةفّللاو فرصلاو وحنلا لئاسمب رکا أديم ىلع مئاقلا

 ةنس ىقوتملا دربملا ديزي نب دمحم نع ميدنلا نبا لوقيو ٠ ٠ برعلا لاوقأو رعشلاو

 .©ةيارقلا جاجتحا باتك فّلأ اميف لأ هَّنِإ : ه0

 اهضعب ٌديذشتو ٍتاءارقلا ضعب قيثوت اهثياغ ٌةكرح عبارلا نرقلا دهش دقو
 رفعج يبأك ةاحّتلا نم ريبك ددعل ةرشابملاو ىنغلاب تزيمت ةريبك د دوهج تزربو .رخآلا
 ركب يبأو جارسلا نبركب يبأو شفخألا ناميلس نب يلعو جاجزلا قاحسإ يبأو يربطلا
 ديعس يبأو ساحتلا رفعج يبأو يِجاَجّرلا قاحسإ يبأو يرابنألا نب ركب يبأو دهاجم نب

 )١( ؛نآرقلا يناعم ١/ ٠١8 .

 .7 4/8 /؟ ؛ءارقلا تاقبط (۲)

 . ٠١١ ؛نييوحنلاو نييوغللا تاقبط (9)

 )٤( /؟ ؛ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك 77١.

 7١6 ؛ريغصلا دومحم روتكدلا «يوحنلا اههيجوتو ةذاشلا تاءارقلا )0(

 تسرهفلا ()
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 ةيادب يفف .ينج نب حتفلا يبأو يسيقلا يكمو يسرافلا يلع يبأو هيولاخ نباو اريسلا
 ,ةعيسلا تاءارقب موسوملا هباتك ه174 ةنس ىَّشوتملا دهاجم نب ركب وبأ فّلأ نرقلا اذه
 هباتك ىحوأف ءًاداش مهادع ام ربتعاو ,مهتاءارقل جتحاو « ةعبسلا عبس نم لوأ وه نوكيف

 نأ دهاجم نبا ىأر دقف . هب لص وأ .هيلع رودت ىش تاساردب ءاملعلا ىلإ اذه

 هيلع عمجأ امم تاءارقلا ضعب تاءارقلا نم ريثكلا ضيفلا اذه نم نيملسملل يفطصي

 راتخاف ."' اهفحصم نم ةخسنب اهنم لك ىلإ ثعب دق نامثع ناك يتلا راصمألا ًءاملع

 ةزمحو مصاعو ةكم نم ريثك نباو ةنيدلا نم عفان :مه .ءارقلا نم ةعبس تاءارق

 نأ ودبيو ."'!ءاشلا نم رماع نباو ةرصبلا نم ءالعلا نب ورمع وبأو ةفوكلا نم يئاسكلاو
 يتلا تايلاكشإلا ضعب راثأ دق ةفداصملا ضحمب هل عقو مقر وهو .طقف ةعبسل هرايتخا

 ءارقلا ءالؤه ةردقم ىلإ دهاجم نبأ حلأو اهنع ةباجالل دعب اميف نوثحابلا ىدصت

 ءالعلا نب ورمع يبأ 2 صاخ لكشب حضني ام اذهو ءيناعملاو بارعإلاو ةفألا 4 ةقيمعلا

 ذوبتَش نبا نم هفقوم نم هجتنتسن اموهو .مسرلا ةقفاوم ىلع حملا امك يئاسكلاو
 نع عجرذ ؛هيرضب ريخألا رمآف :ةلقم نبا ريزولا هب ىرغأ ثيح ,ه ةنس ىّفوتملا

 .يبهذلا هفصو امك "«قارعلا 4 ءارقإلا خيش» ذونبش نبا ناك دقو ,ةّداشلا تاءارقلا

 .يرزجلا نبا هنع لاق امك '“تاءارقلا 4 ًاريبك ًاذاتسأ»و

 :روهشملا هباتک اهيف عضوو < ةعبسلا تاءارقلا راتخا دف دهاجم نبا نأ مغرو

 0 ةيبرعلا 2ے أطخ» : هلوقك تاءارقلا نم ةرهمج طخ دقف :تاءارقلا كب ةعبسلا

 هنا ينعي اذهو 2 هل هجو الرو (“ ×طلغ»و ) دج ء ءيدر»و 3 (")ٌثلصأ ٌةغل ٌروجي الدو

 .55و 55و ٤٥ ؛ةعبسلا )١(

 ملال -ه* ؛ن.ه )¥(

 . ۲۲۲/۱ ؛رابکلا ءارقلا ةفرعم (۳)

 )٤( ؛يرزجلا نبال ةياهنلا ةياغ ۲/ ٥۲-٥۳ .

 ) )0؛ةعيسلا ۱٥۳ .

 .1960 ؛ن.م (7)

 .405 ؛ن.م 0(6)

 ) )8؛ن.م ۱٥ ,

 و7 ؛ن.م (4)

 ب موو



 ةقفاومب يضقي يذلا هسايقمل مهعضخأو ٠ ,ةعبسلا ءارقلا نم ًامراص ًافقوم فقو
 هوجو نم هجول ةءارقلا ةقفاوم ىلع دهاجم نبا صن دقف ءرهاظ لكشب ةيبرعل

 تاياور نم ءالؤه ىور امم أضعب درو ,ةيبرعلا مولع نم ءيراقلا نكمتو ایرنا
 ج ًاباتک عضو دهاجم نبا نأ ودبيو .'!«ماوعلا ةءارق ب لخاد ريغد كلذ ّنأل ةّداَش
 تاءارقلا نم ةعومجم ضفر ثيح «بستحملا 2 ينج نبا رداصم دحأ وهو .ًداوشلا
 ج لاق دقو ؛نيرخأتملا ضعبو ينج نباو هيولاخ نبا اهيف هءارآ لقن يتلا ةذاّشلا
 ,)كطخ وهدو .(' !«ةيبرعلا ك ٌدودرم اذه» :اهنم ةددعتم ًالاوقأ تاءارقلا كلت ضعب
 اذه سيلد»و اهب أرقي ال»: اهضعب ذيب لاقو ,"!طلغلاب ٌةريشك ت اءارق فصوو
 .(.هرعأ الدو لهل لصأ الدو !«نوكي الدو (''ءيشب

 فورعملا وهو .ةذاشلا تاءارقلا ے ًاباتك ها ىّضوتملا هيولاخ نبا عضو دكو
 نبال ٌرصاعم هيولاخ نبا نأ مغرو.«عيدبلا باتك نم نآرقلا داوش ے رصتخم» ب
 نم هنأ ىلع لدي ام كلانه سيلف < «بلح ب ةلودلا فيس ةودن امهتعمجو « .ينج
 .حتفلا يبأ رداصم

 نم ةاحنلا نم هريفك ٌةّنس ةءارقلا نأب هرارقإ ىلع يسرافلا يلع وبأ ناكو
 اهضعب فصو ذإ ؛ةروهشملا اههوجو ضعي اومجاهو < ,مهسييافمل ت اءارقلا اوفضخأ
 نم هّبهذم قفاو ام اّمأ ء' اطخلاب ةذاشلا تاءارقلا ضعب فصو امك (''نحّللاب

 ١0( ؛ةعبسلا ۸۷.

 )( الحتسب؛١/"19.

 ) )9م.ن؟1١١/١.

TTT +<. )4( 

 ) )۵؛ن.م ض/۱۲١.

 1/۲ ؛ك.م 030

 . ؛ن.م )¥(

(A)8/١ ؛ن.م  . 

 11/١ ؟ م (4)

 )٠١( ؛ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ١١/ ٠۳١ .

 )١١( ؛بستحملا ١/ ۷۳.
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 دنع ةذاشلا تاءارقلاف ؛ةروهشملا تاءارقلل هب جتحيو ءهب دتعيو ؛ هّلبقي ناكف ذاوشلا
 هدنع ٌةلوبقم يهو ءءانبو ًالالدتساو ًاحيضوت وحنلا بناوج نم ماه ٌبناج يسراقلا
 ةلثام اهيف باتك عضو ٌةركف تناكو ءهيدل ًاعئاذو ًافورعم ًالصأ تفلاخ اذإ الإ ًامومع
 .ودبي ام ىلع فورظلا هفعست ملو .هنهذ 4

 511 ةنس ىفوتملا يرسلا نب دمحم ركب وبأ عرش دهاجم نبا باتك نم يحوبو
 ةحتافلا 5 ةروس متاف «دهاجم نبا باتك 4 ةدراولا تءارقلل هيف جتحي باتك فيلأتب

 .(!كسمأ م مث ءةرقبلا ةروس نم ًاءزجو

 (”!ةزمحل راصتنالا باتك 744 ىَّشوتملا زاّربلا دحاولا دبع رهاط وبأ فّلأو

 ..“ريبكلا اهللعب ةعبسلا باتك 76١ ةنس ىفوتملا يراصنألا نسحلا نب دمحم فّنأو

 )رك ةعيرأ 504 ةنس ىفوتملا راطعلا مسقم نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ فلأو

 .طسوألا ةعبسلا باتك .ريبكلا اهللعب ةعبسلا باتك «تاءارقلا جاجتحا باتك

 .رودصلا ءافشب فرعيو ءرغصألا ةعبسلا باتك
 دارو 32 2 0 93
 ةمئأ ةعيسلا ءارقلل ةجحلا باتك ھ۳۷۷ ةنس ىفوتملا يسرافلا يلع وبأ فلأو

 هّباتك متأ هّلعلو ؛دهاجم نب ركب وبأ مهركذ نيذلا ماشلاو قارعلاو زاجحلاب راصمألا

 . اهيف يفوت يتلا ةنسلا 2

 ينسرافلا يلع وبأو مسقم نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ نيملاعلا نيذه الكو

 .ًاريثك ذخأ امهنعو :ىدتفا امهيو ,حتفلا يبأ خويش مهأ نم ناك

 حيحصت ةرورضب مسقم نبا ىدات يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلا يفض

 هيف لاق دقو دنس اهل نكي مل نإو ءةيبرعلا هوجو نم ًاهجوو مسرلا تقفاو ةءارق لك
 غبت دقو» :نايبلا هباتك 4 مشاه يبأ نباب فورعملا زازبلا يدادغبلا رمع نب رهاط

 . 155/1١ ؛ةداعسلا حاتفم رظناو ١/. ؛ يسرافلا يلع يبأل ةجحلا ()

 .0"5 ؛تسرهفلا (0)

 .رغصألا ةعبسلا باتكو طسوألا ةعبسلا باتك فلأ امك ۳١ ؛ن.م (۳)

 فقولا اهنم نآرقلا مولع يف ىرخأ بتك بتكلا هذه ىلإ ةفاضإلاب هلو ۳١ ؛ن.م (4)

 .ءادتبالاو

 موو



 نآرقلا نم فرحل ةييرعلا كب هجو هدنع حص نم ّلك نآ معزف ءانرصع نم ٌعبان
 هذه مسقم نبا ةوعدو .«اهريغو ةالّصلا 4 ٌةزئاج هّتءارقف .فحصملا طخ قفاوي

 تايوتسم ديدحتو قرطلاو تاياورلا ةمزأ نم نفلاب جورخلل هداج ىرخأ ٌةلواحم
 ذإ ؛راصمألا لك نم ةدفاولا هوجولا نم ةرماغلا ةرثكلا هذه ءازإ ةحيحّصلا ةءارقلا

 لئاقلاو .ٌةءارق نوكت ىَّتح وحنلا هوجو نم ًاهجوو نامثع مسر ٌةءارقلا قفاوت نأ يفكي
 تاءارقلاب مهفرعأو نييفوكلا وحنل هنامز ٍلهأ ظفحأ وهو .مسقم نبا وه اهب

 مولع 24 فينصتلا نسحو ناقتالاو طبضلاب ٌروهشم وهو ءاهّذاشو اهيدرغو اهروهشم
 ".اهضعب ىلإ انرشأ نآرقلا مولع 4ة ةريثك تافّلؤم ميدثلا نبا هل ركذ دقو ن رآرقلا

 .عينملا رثألا رادجب تمدطصا اهنألا اهباقعأ ىلع تدر مسقم نبا ةوعد ّنكلو

 . "هيلع ناك ام ىلإ داع دهاجم م نب | يفوت اذإ ىّنح دهاجم نبا هل ٌعفشو ؛بيتتساو

 :ةذاشلا ةءارقلا -

 نأل .نآرقلا ةرئاد نم اهل ٌجارخإ تاءارقلا هوجو ضعب ذيذشت ذي ناك دقل
 نأ ىلع مهريغو نويلوصألا عمجأ ىتح :ٌةزئاج اهي ٌدالّصلا دعت مل ٌةّداَشلا ةءارقلا

 .(*!نآرقب سيل ًداشلا

em gk - ده نع ذاشو داش وهف ؛روهمجلا نع درفنا : ًادوذش شي هش :ةغل دوذشلا 

 :ذاشلاو ءردنو ,روهمجلا نع هب درفنا ام :ٌداّشلاو '' روصألا نع دش ام :يأ .سایقلا

 .“اصقأو هاحن :ءىّشلا دشأو ."ىحنتملا
 3 2 3-3 2 ج »و - 0

 ةردتلاو درفتلاو قرفتلا وه ةعمتجم مجاعملا هروصت امك ءًةغل ذوذشلاف

 )١( ؛رابكلا ءارقلا ةفرعم ۲٤۸-۲٤۷/۱ .

 ) )۲.”5؛تسرهفلا

 ۲٤۷/۱ -۲٤۸. ؛رابكلا ءارقلا ةفرعم (۳)

 .۷۳ ١/ ؛ ينالطسقلل تاراشإلا فئاطل (5)

 . (ذذش) يرهوجلل حاحصلا (5)

 . (ذذش) ةغالبلا ساسأ (1)

 .(ذذش) ناسللا (۷)

 .(ذذش) سورعلا جات (۸)

 موا



 وه ًاباب صئاصخلا حتفلا وبأ دقع دقو .لوصألاو سايقلاو ةدعاقلا ىلع جورخلاو

 وهف «مهمالك  ًدذش عضاوم اًمأو» :لاقو ؛(ذوذشلاو دارّطالا ىلع لوقلا باب)

 نبا سايقم ءارو ٍتاءارق نم يقب ام هب داريف ًاحالطصا ةءارقلا : وتش ما

 وأ ةفيعض اهيلعأ قلطأ ةثالثلا ناكرألا هذه نم ٌّنكر ّلتخا ىتمو» :لاق ثيح ؛يرزجلا

 :سابع نبا ةءارقك ."!'مهنم ربكأ وه نّمع مأ ةعبسلا نع تناك َءاوس ٌدلطاب وأ ٌةذاش

 :فهكلا] 2 يه امك ةيآلاو .«ًابصغ ةحلاص ةنيفس لك ذخأي كلم مهمامأ ناكو#

 .«ابصُغ ةنيفس لک ٌدخأي كلم مهءارو ناكو# |(

 اهتغل وأ اهفرص وأ اهوحن 2 ةءارقلا هجو نع فشكلا انه جاجتحالاب داريو

 ی ةقألا یا كلذو راتخال رمق

 امو ةحيحص ٌةتياث دو ةءارقلا نأل ءاهيف ةيوحن ةدعاف ة ةحص تايثإ وأ ةءارقلا قيث 5

 رايتخالا بحاصل يي يذلا حيجرتلا نم ين لإ هنع عافدلاو اههجو نع ٌفشكلا

 هيلإ نئمطي ام ةريثكلا تاءارقلا نم يقتني نأ ةضافتسالا وأ ةرثكلا ًادبم نع ًالضف

 ج اذه جاجتحالا ىنعم ىلع فقن األو .نآرقلا طرش هدنع ٌقّدحيو ؛هتالص ي

 :هناونع لعج يذلا حتفلا يبأ باتك اهسأر ىلعو .هيف تملأ يتلا بتكلا ضعب تاناونع

 لعج يذلا يسيقلا يّكمو .(اهنع حاضيإلاو تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت 2 بستحملا)
 عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا) :عبسلا تاءارقلل هيف ٌجتحي يذلا هباتك ناونع

 ال اهبتارم نييبتو ةيوحنلا هوجولا نع فشكلا يه ًاذإ ةياغلاف .(اهججحو اهللعو

 ,دعبتسمي سيل وحنلا دعاوق ىلع ةءارقلاب جاجتحالا ناك ْنِإو ,تابثإلا ىنعمب ٌجاجتحالا

 هجو ناب ًاضيأ ملع ىلعو جهلا اذه ريذاحمب ملع ىلع اوناك جاجتحالا ءاملع نال

 لاق :نأشلا اذه 4 نيظّفحتم اوناك كلذل ًافيعض وأ ًاديعب ّناك امهم ٌتباث ةءارقلا

 تجرخ اذإف ؛بارعإ ىلع ًابارعإ ْلَضْفأ مل تاءارقلا 4ب نابارعإلا فلتخا اذإ» :بلعث
 فشكلا ينعي ناك امنإ ةءارقلل جاجتحالا لمجملابو :"!«ىوقألا تضف سانلا مالك ىلإ

 .اهحيضوتو ةءارقلا نايبل الإ يه ام هريغو وحنلا ىلإ ةدوعلا َّنأو ٌةيوُهَّتلا وأ قيثوتلا ال

 .۹/۱ ؛صئاصخلا 0(

 .١/۹؛رشنلا (۲)

r — 



 :تاءارقلل ينج نبا موهفم -

 لوألا نع ٌرخآلا اهذخأي .(':ةَّنس ةءارقلا نأب ةاحّنلا نم هريفك ينج نبا نمؤي

 ىريو ءميركلا ّيِبَّنلا نع تردص ًاهوجو اهفصوب ٌّبجاو اهيلإ ّريصملاو اهلوبق ّنأو
 ,راصمألا ءاَرُك رشكأ هيلع عمتجا ٌبرض :نايرض هرصع اهيلإ ىهتنا يتلا تاءارقلا نأ
 لهآ ُءامّسف .كلذ زواجت ناث برضو «ةعبسلا هباتك دهاجم نب ركب وبأ هعدوأ ام وهو
 . داش هنامز

 .«ةّجحلا» هباتك فّنأف :عبّسلا تاءارقلل جتحي نأ يسرافلا يلع يبأل ادبو
 لب  انفقلسأ امك ةذاشلا ت اءارقلل هيف جتحي هلثم ًاباتك فّلؤي نأ تقولا ضعب رّكفو

 ؛هب أدبيو «هيف هدي عضي نأ مه دق» بستحملا ةمدقم 4 ينج نبا لوقي اميف هنإ
 .«هنيبو هنيب هّتاوبك تلاحو .هنود رهدلا اذه ٌجلاوخ تضرتعاف

 نم هتراثأ امل داش ةعبتسلا نع ةجراخلا تاءارقلا ىّمست نأ ينج نبال قري مل

 : قثوأب  هيأر © (ص) يبّتلاب لصُتي تاءارقلا نم ءزجل ضخّرلاو ركشلا يناعم

 جتحي القتسم ًاباتك اهيف م عضي نأ ىأرف «بابسألا لضفأب ةييرعلا هوجويو ديناسألا

 .«بستحملا» هباتک فّتصف ءاهنع عفادیو .هيف اھل

 ناك نأ دعب ذوذشلاب تاءارقلا نم ٌددع مصوي نأ حتفلا يبأ ىلع رع دقلو

 هَّنأ ًالإ» :لاق ثيح ةروهشملا تاءارقلا نع ٌةحاصف وأ ٌةقث لقي ال لب ؛ًاءورقم هب ًاذوخأم

 همامأ نم تاياورلاب فوفحم هئارُق ىلإ ةقثلاب عزان ةعبسلا نع يأ اهنع هجورخ عم

 ام هيف ناك امّيرو « معن. .هيلع عمتجملل ةحاصفلا ب واسم هنم ًاريثك وأ هّلعلو .هئاروو

 0 !هبارعإ م مدقق هب وسرتو ,هبايسأ یوق هوطمتو .هّتحاصف هريغب فنعتو .هتعنص فطلت

 تاءارقلل رصتناو < .عامسلاو ةياورلاب ًادوخأم ,ةررحتملا ةرطُتلا ىلإ ينج نبا لام دقل

 رفعج يبأ هخيش ىلع ذملتت نيح ذوبّمش نباب لصّتا دقف ءاهيلع َلّلدو < اهيوصو ؛ةذاشلا

 .هب رّثأتو «هنع یورو « ؛هيلع ذملتتو .مسقم نباب لصّتا امك .جاجحلا نب يلع نب دمحم

 )١( ؛بستحملا ١/7599.

 ) )0ن. 1/۲

  (FT)م.ن؛١/4".

 ) )4؛بستحملا ١/۳۲.

 لمع



 ب ٌةعامجلا هيلع عضاوت ام ىلع ّنمَّطلا كلذ ءارو نم حتفلا وبأ دري ملو

 فالخب ًاحسف كلذ ٌلوقت انسلو» :لوقي ذإ ٌداَشلاب ةءارقلا ىلإ ةوعّدلا وأ راصمألا

 ثتاقّقلا هترقأ امع لودعلل ًافيوست وأ ٍمهتاءارق ىلع راصمألا لهأ 2 عمتجملا ءارقلا

 ةحص ب ٌبراض هّنأو ءًاذاش نآلا ىَمسُي ام ةو هجو يرُت نأ هنم انضرغ َّنكلو < .مهنع

 وهامُنإ هنع لودعلا نأ ئرم ىر ًالئل هناديم ًةلهم ةّيبرعلا نم ٌدخآ .هنارجب ةياورلا

 هللا لوسر ىلإ هيمنت ةياوّرلاو اذه نوكي فيكو هللا ذاعمو .هل ٌةمهُت وأ هنم ضغ

 ماع مكح اذهو €: رشحلا] هوذخف لوسرلا مكاتآ امو» :لوقي ىلاعت هّللاو ء(ص)

 هضفرت نأ كلذ عم ٌعوسي فيكف ؟هب ٌدخألا وه هذخأو ظافلألاو ينامملا 2

 راشتنالا ةفاخم ةوالثلا 2 هب ًارقن مل نإو ٠ ءانثأ ّالإ» :ًالئاق لمكُي هّنكلو ('!:4هّينتجتو.

 ىمّسملا اذه ةوق دقتعن انف ةياردو ةياور زئاج لك ةءارقلا ب عبتي نم "!عباتنو هيف

 هيلإ ُبيبح هّنأو :هبجومب لمعلا اتم دارأو .هلبقتب ىلاعت هللا رمأ امم هّنأو ءًاداش

 ا !هيدل لوقلا نم يضرمو

 ًاسايقو ًابارعإ رهظألا يه اهيلع عمتجملا تاءارقلا ناب مَلسِي حتفلا ابأ نأ ىلع

 تاءارق ضعب نق ,ناجهتساو ماهتا عضوم داوشلا نوكت ناب ىضري ال هّنكلو ماع لكشب

 ةءارقو . فلألا نيتفنتكتم نيتزمهب ۶ اض ريثك نبا ةءارقك فعضلا ىلإ بسن ةعبسلا

 .هب دوخأم كلذ عم ًاضيأ وهو ,117[4:ماعنالا] يرش هاو ل دمع نبأ

 ه4 ةنس دعب تاءارقلا داوشل جاجتحالا 2 بستحملا باتك حتفلا وب

 .رمعلا ةياهن ىلع فرشأو نسا هب تلع دقو .هم همايأ تارخان کا هنأ بلاغلاو

 هرمع رخآ ل لمع يوحٌتلا حتفلا وبأ انخيش ناك : :يضّرلا فيرّشلا هديملت لاف

 وبأ هفّلأ يذلا ديحولا ٌباتكلا وهو .( يداوشلا ةءارقب جاجتحالا ىلع ٌلمتشي ؛ ًاباتك

 ةبهومو ٌةليوط براجت هيف َعدوأ .ةّيمهألا 2 ٌةياغ اتك هّنكلو ءتاءارقلا  حتفلا

 )١( ؛بستحملا ۳۲/۱و٣٣.

 .«أرقت» ىلع فوطعم (؟)

 ) )۳المحتسب77/1١4.

 )٤( ؛ليوأتلا قئاقح 71/0" .

 77 /۲و 1580و ۹۹و ۷۲و 15 ١/ صئاصخلا رظنا .تاءارقلاب رباع ماملإ حتفلا يبأ بتك يف (0)

 .5١5و 564 ١/ ةعانصلا رسو ”١47 /“و
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 ارقتسالا ىلإ هب تهتنا يتلا هلك رمعلا | ٌبراجت يه .ٌةعقان تاربخو ُةَّدَه ٌةيوفل
 ةذاتسأل ةيدجملا ةبحصلاو ٌرمتسملا سردلاو ركبملا ليصحتلا ةرمث جضنو ينهذلا
 ىلع ةغلابلا ةردقلاو نهذلا دّقوتو ةحيرقلا ءافص نم هيف هللا بطر ام ىلإ يلع يبأ
 ىلع فرمَّتلاو اهصئاصخ ب ِهَّّتلاو ةفّللا مهفت ب ةقئافلا ةعاربلاو جارختسالا
 دقلا وذ وهو ءاهقافآ ےب ديدملا يعّسملاو اهقامعأ  ديعبلا صوفلاو اهلوصأ
 اهلوصأب ٌململا اهراعشأل ٌظفاحلا اهارارسأب طيحملا ةغللاب ملاعلا ةخساّرلا

 م

 باتكلا اذه عضو ذإ ,عرولا ب ٌةياغ ينج نبا رهظي بستحملا ةمدقم كو
 هأدتباو .«بّستحملا» :هامس انه نمو ءىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ىفلزو ًاباستحاو ًايُرقت
 'هنانح نم زوفلاب ليَّثلل يعاسلا هللا ةاضرم  عماطلا لّثبتملا نمؤملا ةعارضب
 امك كئالاب فرتعنو :نيدماحلا ىدم ىصقأ كدمحن ان مهّللا» : لاق ثيح .هتارفغو
 ىضترملا َكِّيبن ىلع يّلصَت نأ كلأسنو ءني ةرتعملا كدابع نم نيعيطملا ىلع تبجوأ
 كيلإ ةيرقلا هيف انعمجأ ام ىلع انديدستو اننوع ّنسحَت نأو .نيرهاّطلا هلآو دمحم
 لعجت نأو كيدل ةضلرلاب يطحُيو كنم يندب اميق ةاعسملا فطل هب انلمأ ام
 انلاعضأ ترق نو «كتاضرم ىلع ٌةروصقم انبلاطمو كب انتالاصّتاو .كل انلامعأ
 ٌبابسأ تدتما ام انسفنأ تائيس نم انتيفالتو ءانب كتضأرب اهتلصو كتاضورفم نع
 امك :ةريتولا هذه ىلع باتكلا ةبطخ نم ًامسق حتفلا وبأ لمكأ دقو .('”!ءانل ةايحلا
 هللا تاولص اًيلع اندِّيس مانملا ب ىأر هنع ٌبتكي نم دحأ نأ ىلإ ًاريشم باتكلا متخ
 ("!.لعفف ءهجو لمكأ ىلع باتكلا مامتإب حتفلا ابأ رمأي نأ هغلبأو ؛هيلع

 :باتكلا فيلأت بابسأ -

 .نآرقلا ٌةفل اهّنأل ءاهب أّبَح ةفيرّشلا ٌةفّللا هذه ةّيبرعلا ءاملع نم ٌريثك َنقتأ
 حتفلا وبأو ؛هزاجعإو نآرقلا نايب نع فشكلل مهتاودأ نوكتل ؛اهمولع ے اوهّقفتو
 نم هاقبأ ام لك اندهاشو .ريماضملا لك  اوُنج نيذلا ناديملا اذه ناسرف نم ّدحاو
 ةدع ًابابسأ يلجتسي ثحابلا ٌلعلو .ةيبرعلا ب اهل تاليثم اهينادت امَّلق تافلؤم
 :اهنم سيفتلا فّلؤملا اذه حضول حتفلا يبأب تعفد

 )١( ؛بستحما ۳۱/۱
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 ينج نبأ نأ ىلإ يبلش روتكدلا بهذو ءاهب ةّيونللا ةقثلا ةداعإ 4 هّتبغر ١-

 رصتني نأ لواح دق هنأو ,رتاوتملا ةوق ٌداَشلا 4 ىرت يتلا ةررحتملا ةرظنلا راصنأ نم

 جاجحلا نبأ ةءارقلا 2 هخيش قيرط نم ينج نبا هب لصتا يذلا ذوينش نبا فقومل

 . “هيلع ذملتت يذلا راطعلا مسقم نبا فقوملو

 نم اًماف» : :لاق ؛هيلإ هجهنم ب ٌّدحأ هقبسي مل باتك فيلأت 2 هتبغر ~۲

 هيلع لوقلا نم ًافرط هولوأ الو هيف ًاباتك جاجحلل اوعضي ملف -انباحصأ نم ىضم

 اولاقف «هنم فرحلا اومزتعا اميرو .ًاقرفتم وأ ًاعومجم ًامّلسم ًاًيورم هوركذ امّنِإَو

 ,هل راصتنالل اودرجتي وأ هيلع ًاروصقم ًاباتك هل اودرفي نأ اّمأو هيف ٌعنقملا ٌلوقلا

 ّنأل .ةفلابملا نم ولخي ال لوقلا اذه نأ ىلع .هملعن الف هللعو هرارسأ اوحضويو

 سلع كلذ ذب ٌرصتقي وهو اوشا دهاجم نبا تاهيجوت لقن نم ٌرثكُي هسفن ينج نبا
 نبا ركذي ملد :' عضاوملا ضعب لب لوقي هنأ ىّتح ةّيباجيإلا نود نم ةّيبلسلا بناوجلا

 .«ةّداشلا ةءارقلا نم اذك بارعإ دهاجم

 خب أباتك عضو يذلا يسرافلا هّداتسأ هب مه ام لمكي نأ ےب هّتبغر -؟

 تلاحف ٌداوشلا 2 الامم ًاباتك عضي نأ ے2 بغر مث :عيسلا تاءارقلل جاجتحالا

 .هتبغر نيبو هنيب رهدلا ٌلغاشم

 ةغللاو فرصلاو وحنلا ي ةفورعلا ٌةّيملعل ةيملعلا ينج نبا ةردقم كلذ ىلإ فاضي

 هتفاقثو رصعلا ٌفراعم اهنم هتنكم يتلا سايقلاو ليلحتلا ب هتعاربو بدألاو

 نع عمس امم ةنيمثلا هرئاخذو ؛نورقلا رئاس نم عبارلا نرقلا اهب زّيمت يتلا ةعساولا

 وهف «حتفلا يبأ رامث نم فوطقلا رخآ بستحملا ناكو ؛هفالسأ نع أرقو «هخويش

 هيف هتالاحإ ٌةرثك كلذ ىلع اند دقو ,ةّدفلا ةيوفّللا هتبهومو ةقيمعلا هتيرجت ةصالخ

 ,"7ةعانصلا رسو "ف صنملاو صئاصخلاك هتمّدقت يتلا ىرخألا هتافلؤم ىلع

 )١( ؛يبلشلا روتكدلا ؛ يسرافلا يلعوبأ 15794.

 ) )۲بستحملا ۳۳/۱-۳٤.
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 .ا"اهريغو ''!,يبنتملا ناويد حرشو

 :بستحملا باتك 2 ينج نبا جهنم -

 ةعيبط هيضتقت ام رادقمب الإ هفلاخي داكي ال ,ةجحلا جهنمك بستحملا جهنم
 نسيب ةزجوم) ةمادقمب ينج نبا هلهتسا . دَداَشلا ا ةعامجلا لإ ةءارشأ جاجتحالا

 .هتاءارق رايتخا د اهيلع رمتعا يتلا هراس یاو ناد اذه ب همدقت نم عينص

 .ساتلا ةروسب ًامتتخم ةحتافلا ةروسب ًائدتبم ٌداوشلا هيجوتب عرش مث

 أدبي ناكو .ةروس ّلك ب اهعقاوم بسح ةبّثرم تاءارقلا حتفلا وبأ دروأ دقو
 عجري مث ,ةءارقلا ٌركذي مت هلق مآ اوناك ةرثك ءارقلا ءامسأ تابثإب ةرم لك ب هثيدح
 ةجهل وأ هيلع اهسيقيف ًاريظن وأ هيوريف ,ًأدهاش اهل سمتلبو ,ةنللا 2 اهرمأ ىلإ
 ٍليصفت وأ ٍلامجإو دصق ےب هضرعيف ٠ .ًاهيجوت وأ ًاليوأت وأ اهب اهسنؤيو ءاهيلإ اهدريف
 و وهو ,ةءارقلا هجو نع فشكلا هّبلطتيو ماقما هيضتقي ام بسح ىلع نانتفاو
 دع ام ةرثك نم ءيراقلا عور يي ٌعضي داكيل ىتح اهيلإ ٌنانئمطاو اهب ُّدْحَأ ةلمجلا
 ىلإ جاجتحالا 2 هتجاحل اّمإو ؛ةفّللا ف هذوذشل اّمإ هيلإ ّنكسي ًاهجو ةءارقلل دجي مل وه نو و |: ةحتافلا] ًاميقتسم ًاطارص اندهال !نسحلا ةءارقل جاجتحالا ےہ امك ةعامجلا ةءارق ىلع اهل ٌمكحيو ءاهرثؤي هنا اهفئاطل نم جرختشاو ءاهصئاصخ نم
 ٌداكي ال ءاهب ٌةءارقلا فعضُي وأ اهدري نأ ب جرحت مل فاستعالاو فّلكتلا نم برض
 ٌدخأ وهف .هيلإ اهب هجّتي يذلا ةجولا هب ذخأي نكلو ءكاذوأ اذهب اهسفن يه اهذخأي
 ىلإ هَرَّطَأ مك: نصيحُم نبا ةءارقل جاجتحالا ب ًالثم لاقف ,حيرص الو رشابم ريغ
 2 داضلا ماغدإ ينعأ ؛ةلوذرم غل هذه» : :لاق ثيح ؛«[177:ةرقبلا] ُراَّثلا ! باذع
 دي يتلا ةسمخلا فورحلا نم اهنإف وشُملاو دادتمالا نم اهيف امل كلذو ىاَّطلا
 بأ ةءارقل جاجتحالل هلوق يو ' ؛!,اهرواجي اميف يه مغدت الو ءاهوراجي ام اهيف
 دج اندنع فيعض اذه» :ءاتلا مضب 13 ةرقيلا] اودجسأ ٌةكئالملل# ديزي رفعج
 سس س
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 ةزمهلا ةمض طقست نأ بجيو .ٌةروسكم أذإ ءاّثلاف رج عضوم ب ةكئالملا نأ كلذو
 .(")ٌداصو تناك اذإ ًالصأ ةزمهلا طوقسل «اودجسا» نم

 نسحلا ٌةءارق كلذ نمو» : :هلوقك مهمدقت بسح ٌةداع ءارّقلا ءامسأ بّتري ناكو

 مهبتر لب «ينادمهلاو شمعألاو ديزي نب هللا دبعو بوقعيو مالسو ةداتقو ءاجر يبأو
 نب ىسيعو شمعألا :نييفوكلا نم ألك ركذ مث ,نييرصيلاب أدتباف :مهنطاوم بسح

 .)ينادمهلا رمع

 وبأ لاق» ةرابعب ةقوبسم هرظن ةهجوب اهعبتي مث .ةءارقلا دروي حتفلا وبأ ناكو
 مل ٌةرابع يهو «باتكلا تاحفص رئاس و تاّرملا تائم ترركت دقو .«حتفلا
 اهب ًءاجو .فصنملا هباتك ادع ًاًدج ًاردان الإ ىرخألا هبتك ف حتفلا وبأ اهمدختسي
 ,شفخألا 2اوق حرش 4 اهمدختسا امّبرو «ينزاملا مالكو همالك نيب زييمتلل كانه
 . انلصي مل باتكلا نكلو

 ,جهنملا يب بستحملاو ةجحلا باتك هباشتي نأ اروكنم الو ًابيجع سيلو
 عوضولا ةدحوو بستحملا بحاصل ٌداتسأ ةجحلا ٌبحاصو ؛نحاو امهعوضومف

 هذاتسأ 4 ذيملتللو ؛ريثأت هذميلت كك ذاتسأللو ءهلئاسم جالع 4 ًاهباشت يعدتست
 نم ريثكب رخزي ًالفاح ًاضرعم ةجحلا تناك امك بستحملا ناك اذهلو .ًءادتقا

 ىلع لدت يتلا ةيتوصلاو ةيوفللا ثوحبلاو ءارآلا نم ناولأو تاهيجوتلاو دهاوشلا
 ةحصو سايقلا ةعاريو ةظحالملا ةقدو ةطاحإلا لومش ىلعو نّكمتلاو ةرازغلا
 نم ةذاشلا تاءارقلل جيرخت باتك هعومجم ذ وه امنإ بستحملا باتكو .طابنتسالا
 وه الو .حتفلا يبأ ىلع ريثكب اذه سيلو < “ةضرسصلاو ةّيبارعإلاو ةّيوُقّللا ةيحانلا
 فلا دق اذه دعب وه مث ءبتك نم هل انفرع ام لک 4 هبأد كلذف ؛هّمظاعتي امم

 .هّتاكلم تدصحتساو ءهبراجت تضافتسا نيح يأ ؛قبس امك هتايح رخآ ك بستحملا

 .لامكو حّبضُت نم اهل ٌرَدُق ام ةياغ هّمراعم تغلبو

 .هضمغأ دق يلع ابأ خيشلا نأ« «ةجحلا» ىلع ٌدخأي ناك حتفلا ابأ نأ ىلع

 هدقتناو .ءاملعلا نم ٌريثك هنع افجو ءءاَرُقلا ىلع هب يع ىَّتح هيف جاجتحالا لاطأو

 اا١/١؛ن.م )1١(

 ۲٠۳ ؛ةذاشلا تاءارقلا 00
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 ةّجحلا باتك لمع هللا همحر «يلع ابأ نإف» :بستحملا ةمدقم ےب لاق دقف ؛ةّرم ريغ
 نحنو .ءاملعلا نم ٌريثك هنع وفجي ام ىلإ ءاَرَقلا ةجاح ردق هيف ٌزواجتف ؛تاءارقلا س
 قيرط ٌرياَُت .ًاقيرط هباتك ذب كلس هلأ ىلإ ًاريشم .«انبسح وهو .هيلإو هلو هللاب
 .هب اوظحيل تاءارقلا لهأ ىلع هييرقت ىسنن ال كلذ عم اا الد :لاق ثيح هذاتسأ
 مت ناميلس نب ةحلط ةءارق نع ثيدحلا لاطأ نأ دعب لاقو .' !!ءهمهف نع اوأني الو

 :فاكلا بصنب حارجلاو نسحلا ةءارقو .فاكلا عفرب ٠ :ءاسنلا] ثوملا هكردي
 وفجي ِهّنأل ,قيقدلا ب اميس ال .ةلاطإلا ىماحتنو هركن انآ الإ ءاذه نم ٌرثكأ هيفو»
 هرمأ رهاظو ٠ ةّجحلا هباتك لمع يلع وبأ انخيش ناك دقو» : :لاق مث .«نآرقلا لهأ ىلع

 اذه يعدي نّمم ٌريثك اهيف فصتني امله ٌةريشك ء ءايشأ هيفو ءةءارقلا باحصأل هلا

 يتأي موی: ةءارقل جاجتحالا 2 لاقو ."هانركذ امل ءاَرّقلا دنع وفجم هنأ ىتح ملعلا
 لمع يلع وبأ انخيش ناك دقو» : :«موي» نم ميملا عقرب }10۸: ماعنألا] كير ٍتايآ ضعب

 ةّيبرعلا يعدي نمم اريثك عنم تح هلاطأو هضمغأق ةعبسلا ةءارق ےب ةجحلا باتك
 بستحملا ب َنوكي الأ حتفلا وبأ دارأ اذهلو ؛' نع مهافجأو ءهنم ةََرَقلا ىلع ًالضف

 ةضامغإ ضمقُي ملو ؛دارطتسالا ب هّلاعمإ نعمي ملظ ةجحلا 4 هلبق هحيش ناك امك
 . ةارزغ مغرو .؟'!باتكلا نم ىّتش اوم © هيلع هّبنيو ءاذه ركذي وهو جاجتحالا 4
 يلاوح اهيف تغلب دقو ةّجحلا ب امم ريثكب لقأ وهف ' .بستحملا 2 ةيرعشلا دهاوشلا
 . ًادهاش يفلأ

 ٌلضْفي بستحملا ةمّدقم  هارن دارطتسالا 2 ناعمإلاو باهسالا نع هفوزعلو
 يبأ ٌباتك ناك ُتيح نم » برطق باتك ىلع ٌداوُشلا  يناتسجّسلا متاح يبأ باتك
 يتلا تاداهشتسالاو ليلعتلا 2 باهسالا نم ًايراع تاءارقلا ركذ ىلع ًاروصقم متاح
 مزتلي مل حتفلا ابا نأ ىلع. ,('!اهتاياغ دعابتم ىلإ ىهانتو ءاهيف اهيف برطق طحنا
 وعدي ةبيرغ ٌةءارقلا نوكت نيح امّيس الو ٠ .ماقم لك تب داهشتسالا جب داصتقالا
 ًاطارص اندهأ» ةءارق 2 دهشتسا دقف ءاهنم بجعتلاو اهل ركانتلا ىلإ اهرهاظ

 )١( ؛بستحملا ١/ ,7 2؛رظناو ۱/۲۳٣

 ) )۲؛بستحنا ۱۹۷/۱

 ) )۳؛باستحملا ۱/۲۳٣.

 ۳۲۲و ۲۳٣/۱ ؛بستحملا رظنا (5)
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 جتحاو ءنيدّلوملا رعش نم اهضعب ءادهاش رشع دحأب '1[4:ةحتافلا] ًاميقتسم

 خيو ؛ليطي نأ هللا ءاش ام جاجتحالا لاطأف :17[!42:سنوي] هب مكتأردأ الو ةءارقل
 ا دوه] انلدج ترثكاف# :ينايتخسلا بويأو سابع نبا ةءارق نع ثيدحلا

 نأو ءربكألا قاقتشالا ىلإ لقتنا مث ,لدجلا ىنعمل يوللا ريسفتلا ىلا فرصنا

 (لد ج) نيب نراقو .ءقاقتشالا نم رخآ عقوم ىلإ لقتنا مث ةوقلا ينعت (لدج) تابيلقت

 لب ءناينعملا بقاصتق ءنونلا تخأ ماللاو نيّشلا تخأ ميجلا َّنأ ىأرو .(ن د ش)و
 ءءاتلا تخأ ءاطلاو ةزمهلا ثخأآ نيعلاو ؛تيتأو توطع نيب ةنراقملا دقعيل درطتسا

 هحاحلإ مغر ؛!"اركذ امك صئاصخلا باتك 4 أقحب هعبشأ ام كلذو .ىنعمب امهو

 .(ءيراقلا ىلع ًافيفخت ةلاطإلا نع فك هنأ ىلع

 نم ٌةمزالم ٌةحسم اهيلعو ؛ٌةيداب ٌةوالط اهيف ٌةَقٌفدتم ٌةلسرم بستحملا ةرابعو
 لوطيو «جاودزالا اهيف عيشي ؛لوضف الو وشح ريغ ذب ٌةطوسبم هتقانأو نفلا ةبوذع
 ىلإ حتفلا وبأ أجلي ءةبيرفغلا ظافلألا ضعب نم ًانايحأ ولخت ال ؛ظافلألا ٌةلزج لصفلا

 خب جاتحت اهنأ اهلامج نم لاني الو - هتافلؤم رئاس ف هتيجس كلتو - ًادمع اهئاقتنا

 حتفلا ابأ نأ كلذ ٍناعمإو لوأت لضف ىلإ ماقملا هيضتقي يذلا اهانعم نع فشكلا

 .ًاددحم ًاظفل دوصقملا ىتعملل راتخي

 :بسكتحملا دهاوش -

 تايضتقم راركتل ٌراركّتلا اهيف عيشي نكل ٌةريثكف بستحملا دهاوش اّمأ

 مالكو (ص) لوسرلا ثيداحأ نم ٌليلق اهيفو .رعشلا نم اهُتلمجو اهب داهشتسالا
 ةئامعبس يلاوح بستحملا 2 ةيرعشلا دهاوشلا ددع غلب دقو «برعلا لاثمأو ءاغلبلا

 دقو .تايبألا فاصنأ 4ب نوققحملا اهّدع زجّرلا نم ًاتيب )۸٤( اهنم رعشلا نم ًاتيب

 فبصن دروأ ًادهاش (07) ىلإ ةفاضإلاب ءاهيلئاق ىلإ ًاتيب (18) حتفلا وبأ اهنم بسن

 ادع وهو« ءاهيلئاق ىلإ ًاتیب (۳۷) اهنم بسن دقو .دهاشلا نطوم 2ب هضعب وأ تيبلا

 عم بسانتي ددعلا اذهو ,دهاشلل هرايتخا نسحو هتاظوفحم ةعس ىلع لدي هخض

 1/1 ن. م كلل

۳4/1 i. (¥) 

 ۲۳۱/۱-۲٣۲ رظناو ۳۲۱/۱-۳۲۲ ؛بستحلا (۳)

 ۱۹۷/۱ ؛بستحملا )٤(

 هفضل



 ءةاحنلا دنع فولأملا ىلع ةيوبّتلا ثيداحألا نم ريبك“ ددعب دهشتسا امك .باتكلا مجح

 ةرشعي ىتأو ('ىرخألا هبتك 4 درت مل ٌةبسُن يهو .ًاثيدح (14) ب دهشتسا دقف

 2 هدجت اهبلغأو ءاهمولعو ةفللا بتك 4 دّدرتي امم هدهاوش رثكأو ءطقف لاثمأ

 ءاهنم ٌريبك مسق هيوبيس باتك كو يلع يبأ هخيش تافآؤمو ىرخألا هتافلؤم

 ىنعم حاضيإل وأ ليثمَّتلاو سانئتسالل اهب يتأي ,نيدّلوملا راعشأ نم ةفئاطاهنيبو

 مهيلع اوسبليلو) ؛ةءارقل جاجتحالا ءانثأ 2 يبنتملل ًاتيب ىور دقو -لاق .هدييأتو
 تكرو .هتزيحن ٌتفعض نم هلوقي ام لقت الو «ءابلا حتفب :Tv ٠ ماعنألا] ٍمهتيد

 باتك ےب هب جتحُي نأ ٌروجي فكيف ٠ انعم ناك سمألابو .ثدحم رعاش اذه : هتقيرط

 يرمعلف ٌظافلألا امأ خات اهب يرزُي الو مدقت اضرب ال يناعملا نإف ءًرعو لج هللا
 ("!ءاهيف ٌربتعم ٌعضوملا اذه نإ

 :بستحملا رداصم -

 ةعبسلا ءارّقلا ةءارق نع ذاَّشلا نأ ىلإ بستحملا ةمدقم 2 حتفلا وبأ راشأ
 ...رهاظلا هلوانتي ام الإ هيف سيل ءةعنصلا نع ًايراع ةءارقلا نع دش ٌّبرض :نايرض

 .هب لغاشتلل هجو الف

 نع ضُمْغو < ,ةعبسلا نع دش امم بستحملا كب هجلاع يذلا وهو ؛ناث برضو

 :ناعوت هرداصم نأ ركذو .ضومغ نم هيف اًمع ءاطفلا حيزيل وه ءاجف .ةعّنصلا رهاظ

 ملعلا اذه 2 فيلأتلل هوقبس نم ٌبتك .

 .هل هريغ ةياور قيرط نم هدنع حص امو وه هاور ام لمشتو ةياورلا .
 :يهو ءاهيفلؤم مدق بسح اهدرون اََّنإَف ءبستحملا ةمدقم 2 اهركذ يتلا بتكلا امأ

 . ه1 ةنس ىّشوتملا .برطق رينتسملا نب دمحم يلع يبأ باتك ١.

 .ه1017 ةنس ىّشوتملا ءارفلل نآرقلا يناعم باتك .۲

 .ه١16 ةنس ىّشوتملا يناتسجسلا نامثع نب دمحم نب لهس متاح يبأ باتك .

 .ه١٠1 ةنس ىفوتملا جاجزلل نآرقلا يناعم باتك ٤.

 )١( ةثالثلا هتادلجم يف ًائيدح (۲۳) صئاصخلا يف اهب دهشتسا ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا تغلب .

 ) )۲؛بستحما ۲۳۱/۱ .

PY — 



 هعضو يذلا مه ةنس ىّضوتملا دهاجم نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأ باتك . 0

 .'ءءارقلا نم ًداوّشلا ركذل

 لبقتي ينج نبا نكي ملو ٠ اهئاملعو ةغللا ةاور نم ةفئاط نع ينج نبا لقن دقو

 ٍقفرو فّطلت ب هدقنيو .هيف ٌرظني ناك هّنكلو .تليخ ام ىلع هّدخأي وأ هّلقني ام لک

 لك 4 ًافصنم ًالداعو ًالقتسم ًارحو ًاحضاو ًاحيرص رخآ ًانيح فنعو ةوق بو ًانيح
2 
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 .ٌنوكت ینا اهمكح ىلع ٌلزنيو ٌةقيقحلا دشني .نيح

 زواج اميرو «هفلاخو هقفاوف ؛هدهاوش نم ريثكب دهشتساو ؛هيوبيس نع لقن

 :ةءارقل جاجتحالا يفف .مالملاو راكنإلا ىلإ فالخلا زواجو ؛عافدلا ىلإ قافولا

 :سيقلا ءيرما لوق دروأ دقف «ميملا نوكسب 5 ةرقبلا] باتكلا مهمّلعيو»

 لغاو الو هللا نم ًامثإ بقحت سم ريغ برشأ مويلاف

 ىلع وه امّنِإف باتكلا ىلع انه سابعلا يبأ ُضارتعا اًمأو» :لاق مث .ُبرشأ : يأ

 .هریغ ًاضيأ نزولا 2 نكمي الو «هعمس امك هاكح هنأل ,باتكلا بحاص ىلع ال برعلا

 تبذك : هيوبيسل لاق هّنأكف :برشاف مويلاف ةياورلا امَّنِإ : :سابعلا يبأ لوقو

 دقف فّرَسلا نم ٌدحلا اذه رمألا علب اذإو « ؛مهنع هتيكح ام عمست ملو «برعلا ىلع

 يبأ تاداقتنا اهيف در هيوبيسل ىرخأ دهاوش ةّدع دروأو .' "هعم لوقلا ٌةفلك ثطقس

 .هيوبيسل سابعلا

 امو# :ةءارقل جاجتحالا يفف ؛هيلع ركنأو ءهب بجعأف :يئاسكلا نع لقنو

 يئاسكلاب هباجعإ نع رّبعف :لادلا حتفو ءايلا مضب 3 ةرقبلا] مهتسفنأ الإ ٌنوعَدْخب

 در امنيب ؛يلع يبأ هخيشب ًايدتقم دتقم صئاصخلا 2 اهيلإ راشأ نأو قبس ةلأسم

 حلقي ال هُنا كيو بوقعي ةءارق ىلع هقيلعت يفف .رخآ ناكم ب يئاسكلا رظن ةهجو

 :ةرتنع تيب دروأ نأ دعبو :875[4:صصقلا] نورفاكلا
 دقأ رّثنع كيو :سراوفلا ليق اهَمَق ًاربأو ذذ ىفش دقلو
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 معمم ؛بسحلا .اهنم دذخأ بما بح الإ

 4/١ 5١. ؛بستحملا ؛ةيوتلا ةروس نم ١١4 ةيآلا ىلع هقيلعت رظناو ء١/١١١ ؛بستحملا (۲)

 مما —



 3 3 ا 5 8
 "ىلإ ٌجاتحي اذهو ؛مأللا فذح مث كليو :دارأ :نظأ اميف  يئاسكلا لاقو» :لاق

 1١

 ."!«لبقيل يبن ربخ

 راكنإلاب ةفّللا 2 هبّقعتو ,ةياوزلاو لقتل © هب قّدوق .دهاجم نبا نع لقنو
 نم ريثك نم سفتلا 2 ثبثأ . ...» ًااوشلا  هباتك نع ةمدقملا ب لوقيف ,ةفلاخملاو
 هريسفت لقن امنيب هّشياده الو هّقيفوت الو هّتياور هل تسيل نم ةّيكحملا ٌداوّشلا

 اذه 4 دهاجم نبا طّلخ» :لاقو ,500[4:ةرقبلا] امهّظفح هُدووُي الو# ةءارقل

 ك ًافوعضم ناك نإو ؛هتياور  ًامامإ ٌدَتعُي نمب قئال ريغ ًارهاظ ًاطيلخت ريسمّتلا

 :رخآ ناكم  ٌلوقي وهو .هعالّطا نسحو هتربخب ةءارقلا ريسفي ذخأ مث ,"!ءهتهاقف

 .(2هنم ىوقأ هريغ ؛ةجو هنكل فرس هيف ًأطخ هّنإ : دهاجم نبا ٌلوق»

 :جاجتحالا دعاوق -

 ٌقاَحّتلا اهكلس يتلا ليبسلا اهل هجاجتحاو ًداوّشلل هراصتنا ے ينج نبا كلس

 مهتاجهلو مهتاغلو مهلاثمأو برعلا راعشأيو « اهسفن ةّينآرقلا تاءآرقلاب جتحاف

 دشحو ءهب علوأ ام لاط يذلا سايقلا مدختساو .يوبتلا ثيدحلاب جتحا امك .مهلاوقأو

 ةيونُللا بيلاسألا هذه نيب فدي نأ عاطتساو ءةعساولا هتفاقثو هبراجتو هتربخ

 .ًاضعب اهضعب يوقي ءةمجسنم ٌةيوغل ٌّه ٌةدحو بستحملا داوم تديف :ًاعيمج

 :ميركلا نآرقلاب جاجتحالا

 ةياور مآ ٌةرتاوتم تناك ًءاوس ميركلا نآرقلا ةياورب جاجتحالا ىلع ٌفرعلا ىرج

 ام لكف ٌنآرقلا :ais :لاقف ؛حارتف قالا ذب كلذ ىلع يطويسلا صن دقو هدا ما داحآ

 ءاذاش مآ ًاداحآ مأ ًارتاوتم ناک ء ءاوس ةّيبرعلا 2 هب جاجتحالا زاج هب َءيرُف هنأ درو

 ًاسايق فلاخت مل اذإ ةّيبرعلا  ةذاّشلا تاءارقلاب جاجتحالا ىلع ساّنلا قيطأ دقو

 هيلع سايقلا زّجّي مل نإو «هنيعب فرحلا كلذ لثم ذب اهب ّجَتحُي هتفلاخ ولو ءافورعم
 هيلع ساقي الو ءهنيعب دراولا كلذ ج سايقلل هتفلاخمو هدورو ىلع عمجملاب جتحي امك

 )١( ؛بستحملا ۲/٠١١ .

 )( م.ن؟١/ه50.

 ) )۳ن.

 ۱ ؛رظناو ۰۲۱۱/۱ ؛ن.م (4)

 ممم(



 2ے اهب جتحُي ةوالّثلا جب اهتءارق ءاَرَشلا عنم يتلا ةءارقلاو «'' !ءىبأيو ذوحتسا وحن

 تاءارقلا 2ب ماهلا بناجلا اذه راجي ملة ةاحّتلا ضعب ناك نإو ,"اوحّتلاو ةفّللا

 كلذ ب ميلسلا جهنم او» :لاق ثيح .ًاسوكعم ًاقطنم كلذ 2ب يناففألا ىأرو 7 اوداَشلا

 اوححص مهدعاوق اهنم فلاخ امف .دنسلا ةحيحصلا تاءارقلا ف ٌداحّتلا ْنعمي نأ

 ميكحت اّمأ, .ريخلاب وحّنلا ىلع ٌدوعأ كلذف ءاهيف هرَّظَتلا اوعجرو ءدعاوقلا كلت هب

 ُبلقف ءاملعلا ءاحصُفلا اهلقن يتلا ةحيحصلا تاءارقلا كب ةعوضوملا مهدعاوق

 ال دعاوقلا ردصم ًٌةحيحّصلا تاياوُرلا تناك ذإ ءقطنملل سسكعو عاضوألل

 خي حتفلا وبأ هاري ناك امل ئدص يناغفألا 5 ةوعدو يطويسسلا مالك ناك اميرو . (*!«سكملا

 .ةغّلل ىنغ اهيف ىأر يتلا .ةداشلا تاءارقلا

 ناكو .ًداوشلل راصتنالا 4 ةينآرقلا تاءارقلا ىلع حتفلا وبأ دمتعا دقو

 ةءارقل دهشتسا دقف ؛مويلا فحصملا ةءارق يهو ؛ًاحضاو صفح ةءارق ىلع هدامتعا

 ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو :یلاعت هلوقب ۲: روتلا] بهذي : :رضعج يبأ

 نم نيتيبب ةيآلاب هداهشتسا ززعو .ٌةدئاز امهيف ءابلا تءاج ذإ 43 ةرقبلا]

 ءداهشتسا كلذ نم ءهيلإ بهذي يذلا ىنعملل صفح ةءارشب ٌلدتسا امك .("ادعشلا

 ىلإ اهيف بهذ دقف .ءاّثلا حتفب «[؟:ءاسنلا] اوطسقتت الأ متفخ نإو# :شمعألا ةءارقل

 اًمأو# : العو لج هللا لاق ؛لدع اذإ طسقأو .راج اذإ طسق :ٌلاقُي» :لاقو ««ال» ةدايز

 نآرقلا نم َةّلدألا دروي ىضمو .(' 410: :نجلا] اًبطح مّنهجل اوناكف ّنوطساقلا

 ."دهاجم نبا ىلع درلا ضرعم 4 انه وهو ءال ةدايز ىلع رعشلاو

ملا اهنم دمتساف ,ةريثك نطاوم ك صفح ةءارق ىلع دمتعاو
 ٍريثك ىلع تاقفاو

 وعدت ,ةبسانم لك ف اهيلإ اجلي ناكو «يناعملا نم ريثك ىلع اهب لدتساو ؛هوجولا نم

 ٠١. ؛يطويسلل حارتقالا (1)

 ) )0م.ن؛4لا١.

 ٠۲. ؛يناغفألا ديعس ءوحنلا لوصأ يف (۲)

 .ن.م (2)

 ) )0؛بسحملا ۲/۱۸٤ .

 ) )7؛ن.م 6١/١ .

 .ن.م (۷)

Yo — 



 ةّداَشلاو اهنم ةروهشملا ىرخألا ةينآرقلا ٍتاءارقلا ىلع دمتعا امك أ ”لالدتسالا ىلا

 متنا وچ وز مح ةءارسقب اهل عتحا هَّيكلو «فيعض ءايلا ا هذه ركن یار دقف
 ديري وهو :ةّداشلا ةءارقلل ةجح هدنع ٌةروهشملا ةءارقلاف TT] ميهاربا] يخرصمب
 ("7دهاجم نبا اهراتخا يتلا تاءارقلا نع ًانأش لقت ال ةداشلا تاءارقلا نأ دّكؤي نأ
 ناك ثيح «یرخأ ةّداش ٍةءارق ىلع لالدتسالل ةذاّشلا تاءارقلا ضعبب جتحا امك
 د ددسُفتَلال :يفقّتلا ىسيع ٌةءارق كلذ ٌلاثمو ؛ىرخألاب نيتءارقلا ىدحإ رُسي
 تاه ىدحإ» لا شقا سابع نبا رش هاب مح اا ولا
 :رخآ ٌةلثمأ كانهو .("!ءاودسُم دقف اودسضُأ اذإ مِهَّنأل ,ىرخألل ةدهاش نيتءارقلا
 ةر تاءارقلا هذهب قثي ناك حتفلا ابأ نأ ىلع لدت "م !بستحملا  انعلاطت ٌةريشك
 جاجتحالا ج اولا هذه مدعي حتفلا وبأو صفح ةءارقب هتقث نع لقت ال .ةيلاع
 بيلاسألا ضعب اهيلع فطعي مث .تدجو نإ ًالوأ هب يتأي ثيح ")بلاغ رعشلا ىلع
 مل نإو ,تاءارقلا ضعب زاجأ ثيحب حماستلا نم ناك حتفلا ابأ نأ ودييو .(")ىرخألا
 نوزمجي مهو ؛هيلإ اوّلول# : أرقي .ًاسّنأ عمس هنأ نم شمعألا لقن دقف ءةيورم نكت
 نوزمجيو نوحمجي :لاقف ,نوحمجي يه امنإ ؟نوزمجي امو :هل ليق ,017[4:ةيوتلا]
 هريطن ناكم فرحلا نوؤرقي اوناك فكسلا نأ اذه رهاظ» :لاق مث ؛«دحاو نودتشيو
 هلوقب قّلعو "«ىنعما ب هبحاص هتقفاومل هنكل .كلذب ةءارقلا مدقتن نأ ريغ نم
 هذه تسيل :لوقيف ءًانعطم ةءارقلا ىلع اذكه ناك اذإ هب ٌنعاطلا ٌدجي عضوم اذهو»
 مل ْذِإ ءظفل ٌناكم ظفل ٌلادبإ اس امل هنع تناك ولو ء(ص) يبنلا نع اهلك فورحلا

 )١( ؛ةذاشلا تاءارقلا ۲٠١ .

 ) )0؛بستحلا ٤۹/۲ .

 . ۲٠۲ ؛ةذاشلا تاءارقلا (۳)

 ٠٤/۲. ؛بستحلا (4)

 .700/؟و 1580و ۱۰۳و ۷او 14/١ ؛بستحملا رظنا (5)

 . 71 ؛ةذاشلا تاءارقلا 030

 الوأ رعشلاب دهشتسا ثيح ۲۸۲ /۲و ۵۰ /۱ ؛ بستحما رظنا )۷)

 .١۲۰و ۱۲۳/۲ ؛بستحملا (۸)

 ) )9؛بستحما ۱/۲۹٦.

۳ - 



 اوساحفإ :لاّمّسسلا ىبأ ةءارق كلذ نمو» :هلوق هّلثمو .'هنع كلذ يب ٌرييِخّتلا تبثي
 :وه امّنإ :هل تلق :ٌريغ وأ ديز وبأ لاق :حتفلا وبأ لاق ءاحلاب 5[4:ءارسإلا]
 الب ٌرّيختي ءاّرَملا ضعب َّنأ ىلع لدي اذهو ؛ٌدحاو اوساجو اوساح :لاقف .اوساجف
 (”9,رئاظن كلذلو ءةياور

 ماحرألاو هب نولءاست 5 يذلا هللا اوقّناو و ةزمح ةءارق نع هخيش لاق نيح دو

 اذهو ءءابلاب رورجملا ريمضلا ىلع فّطع هّنإَف ماحرألا رج نم اًمآو» : 41: ءاسنلا]

 لاق ."!«ىلوأ هب ذخألا كرتف كلذك ناك امو ؛لامعتسالا 4 ٌليلقو سايقلا 2 يعض
 شحفلاو داعبإلا نم اندنع ٌةءارقلا هذه تسيل» :كلت ةءارقلا ىلع ٍاقلعم حتفلا وبآ
 اهَّنأ ىلع اهجرخو ؛( !ءساّبعلا وبأ هيلإ بهذو هآر ام ىلع فعضلاو ةعانشلاو
 اهعيمج حتفلا يب يبأ دنع نآرقلا تاءارقو ءاهركذ مدقتل تفذُح مث ,ةيناث م ءايب ةرورجم

 مدع ةاحنلا هب عفو يللا ريبلا بيعلاو ءاهذاشو ام اهداحآو اهرتاوتم ةيبرعلا د ةّجح

 .!اماكحإ دشأ مهّدعاوق د تناكل اولعف

 :رعشلاب جاجتحالا

 دهشتسي نيذلا ءارعشلا اومسق ءاملعلا نأ (”هتنازخ ےب يدادغبلا ركذ و
 نومرضخملا ةيناثلاو نويلهاجلا ءارعشلا ىلوألا ةقبطلا :تاقبط عبرأ ىلإ مهراعشأب
 مالسإلا ردص ب اوتاك نيذلا مهو ؛نويمالسإلا :مهل لاقيو :نومّدقتملا ةثلاثلاو
 اننامز ىلإ مهدعب نم مهو :؛نوثدحملا :مهل لاقيو .نودّلوملا ةعبارلاو ,قدزرفلاو ريرجك

 ةشلاثلا اّمأو ءاعامجإ امهرعشب دهشتسُي نايلوألا ناتقبطلاف ساون يبأو راشبك
 اهمالكب ٌدهشتسُي ال هنأ حيحّصلاف ٌةعِباَرلا اأو ءاهمالكب داهشتسالا ٌةَحص ٌحيحصلاف
 دقو .داهشتسالا 2 ه ١٠١ ةنس ىَّفوتملا ةمّرَه نب ميهاربا دنع نوفّقوتيو . ًاقلطم

 .ن.م )١(

 ) )۲:بستحملا ۲/٠١ .

 . ةءارقلا هذهب درفنا «ةعبسلا ءارقلا دحأ ةزمحو ٠١١/١ :ةجحلا (۳)

 . ۲۸۵ /۱ ؛صئاصخلا )٤(

 5 ؛وحنلا لوصأ يف (4)

 ٤و 7/١ ؛يدادغبلل بدألا ةنازخ (0)

PV — 



افلا يلع يبأ هخيش ىلع هرعش عمسو ٍ؛ةمره نباب ينج نبا دهشتسا
 اذإو ''يسر

 برعلا راعشأ نم ًاريبكأ اددع دروأ دق حتفلا ابأ َّنأ انيأر بستحملا ىلإ اندع

 رعشلا ربتعيو .نيّيرصبلا هفالسأ طمن ىلع يناعملاو ظافلألا 2 اهب داهشتسالل

فشكلا 4 تمهسأ .هيدل ٌةيساسأ ٌةدعاقو اماه ًاردصم
 تفافو «هوجولا نم ريثك نع 

 ًانايحأ يرعشلا دهاشلا مدق امّيرو :ًارابتعاو ٌةميق اهمدقتت مل نإو ؛ًاددع تاءارقلا

 جاجتحالل رعشلاب ةناعتسالا نم حتفلا وبأ رثكأ دقل .ماقملا اهيضتقي ةّلعل ةءارقلا ىلع

 لئاسملا وأ بيلاسألا نم هريغ وأ نآرقلاب هررقي يذلا هلالدتسا ديكأتل وأ ءاَرُشلل

 اذإ دهاش نم رثكأ ًانايحأ دروي هّنكلو ءدحاولا دهاشلاب يفتكي دقو .("اىرخألا

 وأ ةينامث وأ ةتس ىلإ لصت ىتح دهاوشلا رثكت دقو .(" اذوقلا هقرفتساو درطتسا

 ب هدارّطاو هجولا ةحص ديكأت وأ ءيراقلا عانقإ ىلإ هنم أيعس ( !ةرشعلا زواجتت

 وأ تايبألا فاصنأ نأ ىرت اذلو .ًالماك الإ دهاشلاب يتأي ال ينج نباو «برعلا مالك

 هدعب امو تيبلا لبق ام قوس ىلإ رطضي دق لب ."!بستحملا ب ًادج ٌليلق اهضاعبأ

 ."!دهاشلا قّقحتيو «ىنعملا غوتسي اميك

 ءيرماك مهريغو تاقلعملا باحصأ نم نييلهاجلا راعشأب دهشتسا دقو

 ةورعو ةغبانلاو ىشعألاو ةزّلح نب ثراحلاو موثلك نب ورمعو ريهزو ةفرطو سيقلا

 دهشتسا امك ءتلصلا يبأ نب ةيمأو رجح نب سوأو صربألا نب ديبعو درولا نب

 امك ؛مالسإلاو ةيلهاجلا ب زاجرلا راعشأبو :مالسإلاو ةيلهاجلا 2 نييلذهلا راعشأب

 .نيدلوملا راعشأب دهشتسا امك.( نييمالسالاو نيمرضخملا نم ريثك راعشأب دهشتسا

 )١( ؛بستحملا 8550/1١

 ۲۱۷و۲۱۲ ؛ةذاشلا تاءارقلا (؟)
۲١ 

 و ۱۸-۱۸۲ ۱و ۱70 /۲و ۳۲۹و ۳۲۸و ۲۳1و ۲۳۵و 40و 41/1 ؛بستحملا رظنا
(r) 

 و٥۵ ۲- »۲٠٦.ةريثك ىرخأ نكامأو

 . ىرخأ نكامأو ۱۹٥9-۱۹۷ ۱۲۵/۱-۱۲۷ ؛؟بستحملا رظنا (4)

 ؟بستحملا رظنا . اهنيب نم زجرلا تايبأ اولخدأ نيققحلا كلو ‹طقف ًادهاش )٥۳( يه (ه)

 .دعبامو ۷/۲

 .٣ااو ۳۱۷و ۱٥۰/۱ ؛بستحملا رظنا (1)

 . ٤٤۱/۲-٥۲۳ ؛بستحملا سراهف رظنا (۷)

 ممم



ظافلأ نود مهيناعم ىلع كلذ رصق هّنكلو
و مدت اهعفري ال يناعملا نأ أ ًادكؤم٠ :مه

 

 لعلو .«' يبنتما بيطلا وبأ وه نيدلوملا نم هب دهشتسا نم ٌرثكأو ر رخات اهب يرزُي

 وه امك هب يبنتملا ب باجعإ هلباقي ناكو ٠ «يبتتملاب حتفلا يبأ باجعإ ىلإ كلذ درم

ناك لب .كلذ ےب ًاعدب نكي مل حتفلا ابأ نأ ىلع . .مولعم
 ضعب نم اذه ًازوجت لقأ 

ضعب راعشأب نودهشتسي اوناك نيذلا هفالسأ
 اذإود : :لوقي ثيح ءةّللا ي نيدّلولا 

ناك ةفّللا ےب مامت يبأب جتحي نأ ساعا يبأل زاج
 رخآلا دلوملاب يناعملا ف جاجتحالا 

يناعملا ج نيدلوملا رعشب داهشتسالا ىلع هديكأتو . !ةبشأ
 © رركتي ظافلألا نود 

ذلا ددشتلا مدع ىلع ادكؤم :ىرخألا هبتك
هداهشتسا دعب لوقي وهف ؛ :هةتحت لئاط ال ي

 

 ىلع معطمو ١ ,ميمذ ٌقلخ اهنإف « ءأتحب ةيلبنحلاو كاّبإو» : :صئاصخلا 4 يبنتملل تايبأب

 رغم هذه حتفلا يبأ ةوطخ كب ىري ينافخألا ديعس ذاتسألا َّنكلو .هميخو هتأللع

 مالكب جاجتحالا اوطقس وطقسأ نيذلا كئلوأل هزواجتب كلذو ّيلقعلا ءررحت رهاظم نم

بتميو .ًاعيمج ىنعم او ظفللا 2ب نيدلوملاو نييمالسإلا
 هذه نس يذلاوه حتقلا ابأ ر

يذلا ةاحنلا ىلع موُللاب يناففألا حليو «)اهيلع ًاروكشم ةن
 رعشلا نولمحي اوناك ن

 ے ةشاشه كلذ ل ىريو :ةيرعشلا ةرورضلا لع ةيوحنلا دعاوقلا فلاخي يذلا

ع مهلمح هلك كلذ ىلإ تفضأ اذإف» : :لوقيف .ةدعاقلا ديعقت
 لك ةيرعشلا ةرورضلا ىل

مهسيياقمو مهدعاوق ىلع قبطني مل رعش
 ًادج صقان ءارقتسما ىلع , نب يتلا 

ىلع ةّيرظنلا ةيحاًللا نم نيتم ريغ نيناوقلاو دعاوقلا كلت ساسأ َّنأ تفرع
 ألا 

 ةفللا دعاوقل ًافلاخم مهنع درو ام َّنِإ ىري ينج نبال ٌرصاعم ئوفل ناك نإو

يلع ساق الو .ًاطخ وه امنإف ضورعلاو فورصلاو
 رقتسا اذكهو ءب ذخؤي الو .ه

جيارلا نرقلا ب ينج نبا لصف ام ىلع يأّرلا
 يتلا مولعلا نيب اولصفف ؛يرجهلا عب 

 جتحُي يتلا مولعلاو ءامدقلا مالكب اهب جتحي
 ءامدق ةّماع ء ءاحصفلا مالكب اهب

 ۲۳٣/۱ ؛بستحملا (1)

 .؟١١5و ۳و ١١و15 / ووو و ٣١و ۳١۱و ۱٤/۱ ؛بستحملا رظنا (۲)

 . ٤ ۲۳١/١ ستحملا (۳)

 )٤( ؛صئاصخلا ١/10-74.

 ٠١. ؛وحنلا لوصأ يف (ه)

 او٣۲ نم (5)

 ٣ ؟سراف نبا ؛رعشلا يف أطخلا مذ (۷)

۳4 



 ءيدادغبلا رداقلا ديع لعج امم ؛تامّلسملا نم حبصأو .يأرلا اذه رولبتو .نيدّلومو

 نم وهو .ينيعرلل اصن اخ 2 لقلي ةرجهلا ةرضع ةيداحلا ةئاملا ءاملع نم وهو

 ری نم ددنیا

 ليلدّتلا 2و هجاجتحا ءانب ے ينج نبا دنع اماه ًاركترم رعشلا ناك اذكهو

 ةرثكل كلذو .بستحملا | ةلثمأ ىلع ىفط هنأ ءرملا ىلإ َلّيَخُي ىَّنح .هبهاذمو هئارآ ىلع
 بلغأ نأ ىلإ ٌريشن ذذ نأ لوقلا ةلفان نمو "ةفلتخملا عضاوملا جب اهترازغو هتايبأ
 ا" يلع وبأ هٌداتسأ اهايإ هدشنأ دق ناك حتفلا وبأ اهب دهشتسا يتلا تايبألا

 :مهلاثمأو مهلاوقأو برعلا تاجهل

 :مههفاش ْنَمع ذخألاو مهنع ذخألاو بارعألا ةهفاشم ىلع ةنّللا ءاملع دمتعا
 يتلا لئابقلا ءانبأ نم اهيلئاق ىلإ ٌةوزعم اهتاور نم دهاوشلا ىلإ نوعمتسي اوناكف
 ملو "دقت ًالَدَع ُلقاَّثلا نوكي نأ مهطورش ےب نيعضاو '' ااهنم ذخألا ىلع اوصن
 اهئانبأ نم اوعمسو ءاهعضاوم ي لئابقلا ىلإ اولحر امَّنإَو ةاورلا نم ذخألاب اوفتكي
 ىرخأو هللا اهنم ٌدْخْوُت ؛لئابق اومس لب ءلئابقلا لك نم اوذخأي ملو .ةوعمس ام
 فّقوت دق تركذ يتلا لئابقلا هذه نأ الإ ,"لاهنع ذخألا زوجي الو .ناسّللا ٌةدساف
 ةرضاح نم اوذخأي مل مهنأ ىَّتح اهتنسلأ ىلإ داسفلا بد امدنع اهنع ذخألا

 نسلأ تدسف دقو ةا عمج اودارأ نيح اهوضداصا ةا لهأ نال ناجحلا
 لالا ميركلا ۽ نآرقلا ب لّثمتي شيرق ةغل نم ذخأ ام نأ كلذ ىنعمو ."'اهتانبأ

 . 18و ١ا/ ؛ىناغفألل وحنلا لوصأ يف 25/١ ؛يدادغبلل بدألا ةنازخ رظنا (1)

 .۲۲۲ ؛ةذاشلا تاءارقلا (۲)

 OTO NN AY CY تك دال م7 47 41١/١ ؛بسىتحل ا ًالقم رظنا (۳)

CTYA (NAO ا ا IYA AF c04 c1 /Y Fé هر (YFo ا 

T17 خل (0° 

 )٤( ؛رهزملا ٠١١/١وا۲١.

 ) )5؛ن.م 0۸/۱

YI,11/1 +i. )1( 

YIY/1 +ù. (¥) 

 ل خو



 :لاقف ؛نيعلاب 190[4:فسوي] نيح ىََنعل:ًارقي الجر عمس رمع نأ يور دقو ءاهتغلب
 هلعجف .نآرقلا اذه لزنأ لجو رع هللا َّنِإ :هيلإ بتكف .دوعسم نبا :لاق ؟كأرقأ نم
 ليذه ةفلب مهئرقت الو ءشيرق ةفلب سانلا ءيرقأف ءشيرق ةففلب هلزنآو ءاييرع
 ٍورمع يبأو ليلخلا ماّيأ ىلع ةنّللا عمج ةرتف ىلإ رعشلا اهنع ذخأو .' !«مالسلاو
 :طالتخالا نع دعبلاو ةحاصفلاب تفصو يتلا ىرخألا ٌلئابقلا امأ هي هيوبيسو سنويو
 .لوقلا ١اتقلسأ امك ةمره نب ميهارباب متُخ نأ ىلإ اهئانيأ نع دخألا ّدتما دقف

 .هتيبرع ةمالسو هتحاصفب قثوي نم لوقب جاجتحالا ىلع ةييرعلا ءاملع عمتجاو

 يناثلا نرقلا فصتنم ىتح مالسإلا ردصو ةيلهاجلا برع لاوقأب جاجتحالا اولبقف
 برعب داهشتسالل عبارلا نرقلا فصتنم ددحو ء رضحلا مأ ةيدابلا نكس نّمم
 3 مهقئالس تدسف نأ ىلإ ةيدابلا لهأ تافل نونودي ٍءاملعلا رمتسا ثيح .ةيدابلا

 ةفلب ذخؤي ال يتلا نكامألا ءاملعلا دّدح دقف ناكملا امأو ."اوددح يذلا خيراتلا
 يدبَتلاب ًالغوم هب جتحملا يبرعلا ناك امّلكو .( !مهبتك ل ةنودم بابسأل اهناكس
 ىلع نورخفي نويرصبلا ناك اذلو ءىوقأ هب جاجتحالا ناك ةيدابلا ةشيعب ًاقصتلمو
 ةلّكأو بابضلا ةشرحو مو صيقلاو حيشلا لهأ بارعألا نع مهذخأب نييفوكلا

 نع ذخألا بابسأ هيف ددح .ًاعئار أباب صئاصخلا ب عتفلا وبأ دقع دقو ءميباريلا
 .ىرجملا سفن ب اهلك بصت باوبأ ةدعب هعبتأو (رضحلا لهأ نود ردملا لهأ

 نمزلا نم نينرقب ينج نبا لبق ةيدابلا لهأ نع ذخألا نمز ىضم دقل
 ءًاهافش راصمألا برع نع ذخأيل هل ٌلاجم كلانه نكي مل هنأ ينعي اذهو ءرثكأو

 ...مهتحاصف ىلع َنوقاب ةنيدم لهآ َّنأ ملع ول» هنأ ىلع ٌةحارص وه صن دقو
 ول» :لاق ثيح هنامز ے كلذ مادعنا ىلع ًاضيأ صن هتكلو :«مهنع ذخألا بجول

 ...اهلابخو نسلألا بارطضا نم ردملا لهأ ةفل 2 عاش ام ربولا لهأ 4ب اشف
 اّيودب ىرن داكن ال اَّنأل ءاذه انتقو 2 لمعلا كلذ ىلعو ....اهتغل ضفر بجول

 )١( ؛بستحملا ١/52.

 5٠ ؛وحنلا لوصأ يف (۲)

 .نءم ةرفإ

 ۲۲ ؛حارتقالا (5)

 ۲٤ ؛وحنلا لوصأ يف ()

 دعيامو ٥/۲ ؛صئاصخلا (7)

e 



 ٍحدقيو كلذ ديسي ام مدعن دكن مل همالك ك ٌةحاصف هنم انسنأ نحن ناو ٠ :ًاحيصف

 يبارعأ مالك ذخأيل ًاحوتفم همامأ قيرطلا عدي «ىرن داكن الد : هلوقو.'"' 1. .. هيف

 .(هريغو يرجشلاك هتحاصف هل تتبث

 ناكو :مهلاوقأو برعلا تافل ىلع ةذاّشلا تاءارقلا ضعب حتفلا وبأ لمح دقو
 ٌّكفل اهّنأب اهّضعب ٌفصيف ؛هيلع لمحي ام ىوتسم ديدحت كلذ ءانثأ 2 لواحي
 «مهضعب لوق ىلع وأ «برملا لوق ىلع اهضعب لمحيو يع اهنأب رخآلا اهضعيو
 اذإ وهو :؛لاوقألا باحصأ ءامسأب حرصي مل امك ءتاغللا باحصأ انل مسي مل هّنكلو
 برعلا تاغل ىلع لمح دقق © 'اهتيسانمو | اهدنسب اهطيري هنإف ًائايحأ كلذ لعف
 لمح امك ؛مضلا ىلع ءانبلاب [1؟:ءارسإلا] فأ :امهل لقت ال 3: راسلا يبأ ةءارق
 . 0ةفيعض ةي ىلع لادلا رسكب ۲[4:ةحتافلا] نيملاعلا بر هلل دمحلا» ةءارق

 ّضعب اهيلع لمحي وهف ءةفلتخم تاجرد ىلع برعلا لاوقأب هتناعتسا تناكو
 بهذي ام دّكؤيو ءاهب سنأتسي دقو ؛يرعشلا وأ ينآرقلا دهاشلا باغ اذإ ٌذاوّشلا
 تومت نأ سفنل ناك امو  شمعألا ةءارق لمح دقف .ًأضيأ اهيلع سيقي دقو .هيلإ
 ىلع 0: نارمع لآ] اهنم هت یب ايندلا باوك دري نمو ٠ ر ًاباتك هللا نذإب الإ

 الو ,مهلاوقأب جتحي نم ضعب ًانايحأ ركذي دقو .(,هل ارش ناك َيذك نم: مهلوق
 ًايئاهن بابلا لفقي مل هنأ ىلإ انرشأ دقو .مهقئالس دسفت ملو «مهرصاع نيذلا اميس
 اذكهو ,مهقئالس دسفت ملو ٠ ؛مهتحاصف تبث اذإ بارعألا نع ذخألا هجو

 ,ةياورحص ةلحر يل هعم ناك ,ليقع نم يبارعأ لوقب تاءارقلا ىدحإل دهشتسا
 هل لاقف هديب فيس هعمو ليقع نم ًاقدح ًامالغ نيسمخو سمخ ةنس تعمس» :لوقي

 .0.م )0(
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 يإ :لاقف ؟ٌعييُطبلا عطقي اذه كُميس يبارعأ اي ۔ نيرحصم اّنكو . نيرضاحلا ٌضعب
 نأ دعب دهاشلا اذه دروأ دقو ؛لاجّرلا براوغ عطقيو : يأ .' !ءلاجرلا براوغو هللاو
 وبأ دروأ دقو ءلاوقألاو تاجهللا ىلع هدنع مدقم رعشلاو .ًايرعش ًادهاش هيلع مدق

 هذه نم وحنو» : :لاقو :نوحمجي لدب «نوزمجی » ارق اسا نأ ىلع ٌةياور حتفلا
 ,نيترم ربكأ هللا :لاق .ناذألا دارأ اذإ ناك هنأ نم ةيدهم يبأ نع ىوري ام ةياكحلا

 ,ةدحاولا ةرملاب كلذ نم قطني «ناذآلا رخآ ىلإ كلذك نيترم هللا لإ هلإ ال نأ دهشأ

 :لوقيف ءاذك وه امّنإ ٌناذألا اذكه سيل :هل ٌلاقيف .ىرت امك :نيترم :اهرثإ # ٌلوقيو
 هّنكلو .""هتياور #4 ّنعط دق ناك ناو < يع راركُتلا نأ متملع دقو .دحاو ىنعملا

 ٌرعش اذهو» :هلوقب هل رعش تيب ب دحاو :سئاب ؛سباي : ةّمرلا يذ لوق ىلع قلع
 .(!ءعرشلا ةقياضم هل تسيل

 ًاضقانم نييفوكلا بناج ىلإ فقو نأ ليقع ةجهلب حتفلا يبأ ةقث نم غلبو
 ٍناكم نيب ًاضقانتم ناك لب «يقلحلا فرحلا ةلأسم ےب نييرصبلا هباحصأ فقوم

 «بستحملا ىلع هفيلأت ك قباس وهو «صئاصخلا 2 دروأ دقف ؛ةّيضقلا هذه 2 رخآو

 ا يقلحلا فرحلا حتفي ةضد ريغ هللا دبع ابأ يرجشلا تعمسو» هلوقب ةياكحلا

 مهنم انيلع دري ناك دقف ,لیقع نم هريغ نم اهعمسأ ملو ؛مومَحَم وهو ودعي :وحن
 ءاج ام ةرثك هاوهتسا الإ يرجشلا نظأ امو .هتغلب ذخألا نع دعبي الو ءهب سنوي نم

 e Label Î Cha اذإ حتفلاب يقلحلا فرحلا كيرحت نم مهنع

 و ءريثكل امهدحأ أ يقلحلا فرحلا كيرحت ىلع نيدهاش دروأ دقو (* !نييدادغيلا

 لثم كلا ًاسايق هارن ال نحن انک نإو .نويفوكلا هساق دق اذهو» :لاق مث .مجتلا يبأل
 عبرأ هذه ةياكحلا حتفلا وبأ دروأ دقو «©" !تملع اميف مهنع دري مل ؛مومَحَم وهو ودعي

 نب لهس ةءارق 4 لاق ءًاحضاو الو .ًادحاو هفقوم نكي ملو ٠ .بستحملا ك تارم

 نآرقلا كب ءيش لك 17[١4:هطإ ةرهزإلو «[00:ةرقبلا] ةر هج) :يمهّتلا بيعش
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 وكاس يقلح فرح هيف امم وحنلا اذه نم ءيش لك ب انباحصأ بهذم» :ًاكرحم
 رّمّتلاو رهتلاو و ورتو ورتو جفا ىلع ذا كسل يا ادم
 نإو ,حتفلا هيف نوزيجيف « .ًايقلح افرح هنوكل يناثلا كّرحي هنأ هيف نييفوكلا بهذمو .درطلاو درّطلاو او بّلحلاو زشنلاو زشنلاك مهدنع ٌتاغل هذهف ءرعشلاو رعشلاو
 ًاغتاس هيف هت الو .كاذ لوقت ليقع ةماع ٌتعمس ينثأ كلذو .مهيدبأ الإ قحلاو مهعم الإ دعب نم لوقلا ىرأ امو ٠ رَخّصلاو رخصلاو رحبلاو رحبلاك هوعمسي مل
 الود :لاقو ءنيعلا حتفب ودعي : :هناسل ىلع دروأ مث " '!«ءافلا حتفب ًالوعفم مالكلا كن نأ يعدي دحأ سيلو .ءاحلا حتفب مومحم انأ : .لوقي يرجشلا تعمس ىح م هركتسم ريغ
 مهنإ ليقع نم ةعامج نم عمس لب ٠ (؟)ءافلا حتفب لعفي : :مالكلا نأ يعدي دحأ
 .نطوملا اذه ج ًافلأ واولا بلقنت ذإ ,!اذه زيجُت ال ةدعاقلاو ,ءاحلا حتفب وحن مهنم عمسو «ءاحلا عتفب محلا نوديري « محللا : :نولوقي

 دوّطلاو بّلحلاو بطحلاك حرقو حرف: :ناتفل هيف نوكي نأ رمألا اذه رماظ» : لاق .ءاًرلاو فاقلا حتفب 418: :نارمع لآ] حرف :عفيمتسلا نب دمحم ةءارق كو
 ناك اميف اهن متت امك اهلبق ام تفي .ًايقلح ًافرح اهنوكل ًءاحلا نوكت نأ دعب نم دعبأ ال مث» !ءًاعيمج امهب أرقي لف ىلع حرف ًاضيأ هيفو ٠ ,لكلشلاو لشلاو درّطلاو
 مث .(*!ءأدمتعم أدتعم ًارثأ حتفلا نم انه رّثؤي قلحلا فرح نأ ك نييدادخبلا يأر اذه #4 ىرأ انأو ؛تافل اهنكل قلحلا فرح ىلإ ًاعجار ًارمأ سيل انباحصأ دنع اذه نإ يرمعلو ُلَمَّنلا :لّمّتلاو ٌرَخَصلا :رخصلا 2 مهلوق وحن قلحلا فورح نم ًانكاس
 خذ يرجشلا لوق ركذ مث ءانفلسأ امك «هوحن» نم ءاحلا | حتف دصقي .'' !ءقلحلا فرح الول أدبأ رحتي ال ام كلذ نم كّرحُي مهيصحأ ال ليقع نم ًاريثك تيأر دقلف»: :لاق
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 هقيلعت يو ء.ةغل :حّرّقلا نوكت نأ رايتخالا نأ ل: :لاق كلذ عمو أ الودعُيو مومحم
 حتفب نأضلا اًمأو» :لاقو ؛ةزمهلا حتفب | ماعنألا] نأضلا# :ةحلط ةءارق ىلع
 لَمُفو لف ىلع ءاج امم هلثم يو هيف انباحصأ بهذمف ةءارقلا هذه كي ةزمهلا
 اهن بابلا عيمجو لعّتلاو لعتلاو رّخّصلاو رخصلاو رهتلاو رهنلاك قلح فرح هيناثو
 ءصّصققلاو صقلاو رَشّتلاو زشّتلاك ًاّيقلح افرح هيف يناثلا سيل امم اهريفك تاغل
 .قلحلا فرح لجأل وه امّنِإ وحنلا اذه نم يناثلا ذي كيرحشلا نأ أ نييدادغبلا بهذمو
 ينا اولاق ام ةحصب ينسنؤيو .هريغو باتكلا اده نم ىضم اميف كلذ انركذ دقو
 .يهوحت ديري هوحن» :لاق ًاموي مهضعب تعمسل ىَّتح ليقع ةغل ےب ًايشاف كلذ عمسأ

 موي اذهق ثعبلا موي ىلإ# :نسحلا ةءارق كلذ نمو» :رخآ ٍناكم ے لاقو
 ثيدح ىلع ٌلوقلا مدقت دق» :حتفلا وبأ لاق ءامهيف نيعلا حتفب مورلا] ٠ ثعبلا
 لوقو انلوق نيب قرفلا ركذو ٠ ,حتفلل ًايئات لصألا نكاس ناك اذإ يقلحلا فرحلا ةحتف
 نم همس ام تركذو ءانباحصأ يأر ال مهيأر هيف ىرأ يننأو .هيف نريدادغبلا

 هجو الف ودعي :ديري وهو ودعي : :هلوقو موم انأ :هيف مهلوق نم هريغو يرجشلا
 حتفلاب كّرح مث ءةعامجلا ةءارق ىلع ثعبلا دار أ نوكي نأ زوجي كلذكف « ءانه هتداعإل
 نم اهعمسي ملو «يرجشلا نم ةصقلا عمس هنأ ركذي ةرمف ٠ ("!,قلحلا فرح لجأل
 ةّماع ٌدنل اهّنأ ركذي ةرمو ,ليقُع نم ريثك نم اهعمس هنأ ركذي ةّرمو ٠ ليقع نم هريغ
 ىلع هتقفاوم رهظُي ةرمو ؛ةحاصفلاب مهنم ثدحلا مالغلا ىتح فصي وهو « ,ليقع
 حتفب نييفوكلا بتاج ىلإ حوضوب فقي ةرمو ءنييرصبلا هباحصأ يأر وهو ةغل اهن
 الإ نييفوكلا بناج ىلإ هفوقو زرع امو ءًاحوتفم هلبق ام ناك اذإ يقلحلا فرحلا
 .ليقع ةجهلل مهيأر ةقفاوم

 ًادهشتسم برعلا تاجهلل حتفلا وبأ اهيف ضّرعت ةريثك نكامأ بستحملا كو
 دزأ ةجهل ركذ دقف ءامزّزعيل وأ ٌةءارق للعيل وأ هرظن ةهجو دّكؤيل تاءارقلا ىلع

 . 4/7 ؛صئاصخلا يف «ودعي» ةملك ىلع ققحملا قيلعت رظنا (0)

 ۱1۷/١. ؛بستحما (0)
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 ("ةيلاعلا لهأو "ةَّبضو ميلّسو دعس ينبو "!نييزاجحلاو "!ميمتو ('اةارس

 .'لیذهو "'””ةكم لهأو '"سيقو “لیقعو

 حتفلا يبأ دنع لثملاو < ,مهلاوقأ نم ءزج يهو «برعلا لاثمأب حتفلا . وبأ جتحاو

 وفقي اذه كي وهو .رعشلا ىرجُم رثتلا فولأمل هتفلاخم يرجي «صاخ يرثن ماظن
 زواجتت مل نإو .داوّشلا ضعب جيرختل لثم اب حتفلا وبأ ناعتسا دقو ەي

 يبأ ةءارقل جتحا هنأ كلذ نمو ,ةرشع هيأزجب بستحملا 4 اهركذ يتلا لاثمألا
 ٌءادن هنأ ىلع ٌةطقاس فلألاو ءابلا مضب 4 ١؟:ءايبنألا] مكحا بر لق# :رفەج

 ىلع «بر» عفر لعجو ءارك قرطأو «ليل حبصأو «قونخم . دتفا :يه .لاثمأ ةثالثب درفم
 .0”!فيعض انباحصأ دنع اذه» :لاقو ءادّتلا ةادأ فذح

 هيوييس رثا

 ,يّنج نبا رداصم نم رخآ ًاردصم مهلاثمأو مهلاوقأو برعلا تاغل تناك دقل

 ذا ٌردصي ناكو ءاهيلع ساقو .ىرخأ هوجو ىلع لدتساو .هوجولا نم ريثكل اهب ج جتحاو
 0 ةريفو ةريخذو ْعالّطا ةعس نع هلك كلذ
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 :يوبنلا ثيدحلاب جاجتحالا

 هلاعفأ يورت يتلا ةباحصلا لاوقأو ء(ص) يبّنلا لاوقأ فيرشلا ثيدحلاب داري

 (ص) يبتلا نأ ىلع ٌةّماع ةاحّتلاو نيّيوفْللا عامجإ عمو ءهنامز 2 عقو ام وأ هلاوحأ وأ
 هَّنأ مهل تبث اذإ جاجتحالا باب ل ٌءيش هّمدقتي ال ثيدحلا نأو ؛ٌةبطاق برملا عصفأ

 لوسر ثيدح نم يور امب داهشتسالا ىلع 0 ّقفّتت مل مهتملك ناف ؛هسفن يِبَّنلا ظفل
 زاجأف مالسلا هيلع هّظفل اهنأ هّنظ ىلع بلغ مسق :نيمسق ىلإ اومسقناو .(ص) هللا

 ريج ال أذإو .ظفللاي ال ىنعملاب ٌةّيورم اهنأ هنظ ىلع بلغ مسقو ؛ اهب جاجتحالا

 نحللا ناب مهرظن ةهجو ديكأت ىلإ مسقلا اذه باحصأ بهذ دقو اهب جاجتحالا

 الو :عبّطلاب ًاييرع سيل نم ةاورلا ذ ّنأل ٌدوعي كلذ درم ْنأو ؛ثيداحألا ضعب 2 عقو

 ةهجو ديؤت ججح ةعومجمب لوألا مسقلا ٌباحصأ حّلستو ,"اوحنلا ةعانصب هل ملع
 ةاور ىلع بطني ام نآ اوأرو ؛مهيفلاخم ججح اودرو ؛ثيدحلاب جاجتحالا 4 مهرظن

 ناكو ٠ رعشلا ذي تدر ثيدحلا ب مهتياور تدر اذإو ءرعشلا ةاور ىلع قبطنب ثيدحلا

 ركذو ."لرسكلاو بدذكلاو نحللاب مهي نم مهنيب ناك امك مجاعأ رعشلا ةاور نيب نم
 هعنمو ءاملعلا ضعب هزوج ثيدحلاب لالدتسالا نأ ةنازخلا هب يدادغبلا رداقلا دبع

 ديزي ام ”هيوبيس دهاوش سرهف ےب ةيوبثلا ثيداحألا نم دري ملو ءٌرخآلا مهضعب

 داهشتسالا نم حيرصلا هقفوم ددي ام ينج نبا مالك 2 سيلو ؛نيديلا عباصأ ىلع

 دحأ 2 ثيدحلا ضرعم  رعشلاو نآرقلاب ثيدحلا نرق هّنكلو ,يوبتلا ثيدحلاب
 و ميركلا نآرقلا 4 ءاج ام ٌةّماع كلذ ىلعو»: : "لاق ثيح .صئاصخلا باوبأ

 حيصفو ٌراعشألا هب تدرو امو مهيلع هللا ناوضر هدعب نمو (ص) يبتلا ثيدح
 ام ةرثك يآَرلا اذه ديؤيو .يوبتلا ثيدحلاب داهشتسالل هتزاجإب يحوي امم .«. .مالكلا

 ددع غلبو ,تافّلؤملا كلت بلغأ 2 تدرو دقو .هتامّلْؤم  ةيوبن ثيداحأ نم درو

 )١( ؛ىحنلا لوصأيف ٤1-٤١ .

 . ٤۸ ؛وحنلا لوصأ يف ء١١۱٠ ؛يوحنلا ينج نبا (۲)

 . ۱۳۲-۱۳۳ ؛يوحنلا ينج نبا ٥٤ -٥۵« ءوحنلا لوصأ يف (۳)

 ثيدحلاب جاجتحالل نوثدحما ءاملعلا اهعضو يتلا طباوضلا رظناو ؛ 5 ١/ ؛بدألا ةنازخ )٤(

 . ۱۳۲ ؛يوحنلا ينج نبا

 . ٠۲/١ ؛هيوبيسل باتكلا رظنا .ثيداحأ ةينامث يه (0)

 ) )5؛صئاصخلا ۳/۱١١ .
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 .'ةيدح نيرشعو ٌةعيرأ بستحملا 4 اهب دهشتسا يتلا ثيداحألا

 ثيداحألا نم ددع دنع ةذاشلا تاءارقلل هتاهيجوت ضعب 2 ينج نبا فقو دقل

 فلتخت هتافقو تناكو «يناعملا ضعب ىلإ اهب يدتهيو ؛هوجولا ضعب ىلع اهب لدتسي
 يتلا ثيداحألا بلغأ ّنكلو ؛«' داو شلل مهيجوت ےب هلبق نييوحنلا فقاوم نع ًامومع

 يبّلا نع) ًاثيدح هداريإ كلذ نم .ةّيغالبو ةّيفرصو ةّيوغل دئاوفل تءاج حتفلا وبأ اهدروأ

 لب :مالسلا هيلع لاقف ,ناّيَع ونب :اولاقف ؟متنأ نم :مهل لاقف هيلع اودرو ًاموق نأ (ص)
 نونلا ةدايزب مكحلا 2 هيوبيس يأرل ًاديؤم حتفلا وبأ هب دهشتسا دقو ٠ ,«نادشر ونب متنأ

 ضرعم 2 ثيدحلا كلذ دروأ دقو ؛" افعضملا ريغ عم اهتدايزب مكحي امك فعضملا عم

 2و .فاقلا مضب «[١1:ةرقبلا] اهئانقوإ» :بهشألاو باثو نب يحي ةءارقل داهشتسالا

 اع ءاسنلا] اران هيلصت فوسق# : .ديمحو شمعألاو ميهاربا ةءارقل داهشتسالا ضرعم

 :ةيوشم يأ ,ةّيلصم ةاشب يتأ هنأ ثيدحلا ك ىوري»: :لاق ءداّصلا نوكسو نونلا حتفب

 ٍديعس يبأ ةءارقل هجاجتحا ركذن ةيوحّنلا هتافقو نمو «“هاوش اذإ :هيلصُي هالص :لاقي

 عضوملا اذه 2 عفرلا 2 زاجأو :4|[٠٠:فهكلا] نانمؤم هاوبأ ناكف مالُغلا مأو» : يردخلا

 :لاق مث ,نأشلا ريمض وهو. اهيف ًارمضم ناك مسا نوكي نأ امهنم يناثلا «ناريدقت

 هنادوهي ناذّللا امه هاوبأ نوكي ىّتح ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لک: (ص) يبا لوق هلمو»
 یری ناك هنأ ىلع اليلد لإ ةرازغلا هذهي ثيداحألا هذه حتفلا يبأ داريإ امو ١ *)؛هنارصتيو

 حتفلا وبأ دروأ دقو ,(' اودع نطاوم  رعشلا ىلع همدق دقو ؛ثيدحلاب لالدتسالا ةحص

 "فرحا ةعبسب نآرقلا لوزن ثيدحك ةركف ديكأتل ًانايحأ ثيدحلا

 . ٤۳۹ /۲ ؛بستحلا سرهف رظنا (۱)

 . ۲٠١ ؛ةذاّشلا تاءارقلا (۲)

 ) )۳؛بستحملا ١/ ۰۸۸؛صئاصخلا رظناو ١/  ۲٠١۰جهبملاو ٠۴-٠١ .

 ) )6م.ن؛١/185.

 حيحصو « 115 /۳ ؛يرابلا حتف رظنا «ىرخأ تاياور ثيدحللو .۳۳ /۲ ؛بستحم ا )٥(

 . ۳۹٦۹/۱ ؛باتکلاو 7/6 ریغصلا عماجلاو 81١18/7/ 1١0617 ؛يوونلل يراخبلا

cT الما TET 5 <41 140 1۸7 04۱1 ۸۸ :85/المحتسب؛١ )1( 

TU PTY TET YE NIA cO AY 11/۲ 

 .۲1/۱ ؛ن.م (0)
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 :تاءارقلا ةلأسمو سايقلا -

 ا "انعم 2 ناك اذإ لوقنملا ىلع لوقنملا ريغ 2: يغ لمح» هنأب سايقلا برعلا فرع

 ناك مهنم كلذ عمست مل نإو بارعإلاو ةينبألا ب برعلا مالك تمس تب اذإ كّنأ يأ

 ىلع مهنع هعمست مل ام لمحت كّنأ هثدئافو ءهتمس ىلع ءاج هّنأل :مهمالك نم َكَمالك

 ٌذاجرأ : ًالئاق تنكف باذعلا وه يذلا ْزَجْرلا ريسكت ىلإ جاتحُي نأك كلذو» هتعمس ام

 فخت» سايقلاب هنأ ءاملعلا كردأ دقو 7 اذا جر عمست مل ناو ؛لامحأ ىلع ًاسايق

 يلع يبأ هذاتسأب حتفلا وبأ ىدتفأا دقو ©" !,مولصفو هونتقف ساتل نع هملع 4 ةفلكلا

 يوتسيو ءاهلهأب ةغللا لهآ نم سيل نم قحليل» تعضو امّنِإ نيناوقلا هذه نأ ىأر يذلا

 نأ ىأر امدنع ًاقحم سينأ ميهاربا روتكدلا ناكو يصف وه نمو ؛حيصفي سيل نم

 كت امأ .ةماعلا ماكحألا عضو هب داري ناك يناثلاو لوألا نينرقلا ءاملع دنع سايقلا

 ے2 ديدج ءيش طابنتسا ناکمإ وه ديدج ىنعم عم اذه هب داري ناكف ؛عبارلا نرقلا

 .برعلا هب تملكت ام ىلع ًاسايق برعلا نم عمسي مل ةغللا

 :لاقو ءابّوثم هيلع ضح دقو ؛ةيبرعلا 2ب لوألا سايقلا مَّلع يّنج نباو
 باتك نم ةبنأو ٌلبنأ سايقلا نم ٌةدحاو ٌةلأسم ّنإ» ؛لئاقلا وهو ء«سايقلا سايقلاو»
 جيرخت 3 ًاريبك ًالالغتسا سايقلا حتفلا وبأ ٌلفتسا دقو «سانلا نويع دنع غل
 نم غلبو ,عامسلا اهديؤي مل يتلا هوجولا نم ريثك ىلع مكحلا ذب هب ناعتساو داوشلا
 :ورمع يبأ ةءارق يهو ,عامس اهب درو ارق دعبأ نأ هب هفلك ةدشو .سایقلاب هتيانع

 :ورمع يبأ ةءارق امأف» :لاقو ؛مآللا 4 ءارلا ماغدإب 4[٠:فاقحألا] مكل ٌرففي#
 امّلإو ءانباحصأ دنع فورعم ريغو ءاندنع عوفدمف ماللا 2ب ءارلا ماغدإب مكل رفغي

 )١( ؛يرابنألا نبال بارغإلا ٤٥

 ) )0؛صئاصخلا ۲/٤١ .

 ) )۳نم /.
 )٤( ؛فصنملا ۲۹۷/۱. ,

 )( ؛ ظافلألا ةيمنت قرط ٠١-٠١ ؛ينج نبا دنع ةيتوصلاو ةيجهللا تاساردلاو ٤٦

 ) )6؛صئاصخلا ۲۳۳/۲ .

.AA/Y ؛ن.م (¥) 

 س 4۹



 رشي مل حتفلا ابأ َّنأ رظنال تفللاو « "ساقلا ےہ هل ٌةوق الو .ءاَرّقلا هاور ءيش وه

Eنم هلصت مل اهنأل اهدر هّنأ يب نَّظلا بُلْغي امم  

 هعلو 5 ةدش ىلع حتفلا وبأو . بسحض ؛سايقلا فلاخت اهنأل سيلو .هيلإ نئمطي «قي

 .سايقلاب اهلك ذخؤت نأ نكمُي ال ةا نأ يهو ,ةمهم ةيوفل ةقيقح شا

 .اسايق ةلدألاب كردتس5ُ لا ج

 هلمحف» :لاق :هباحصأ بهذم وهو :هلامعتسا ا رثك اه ىلىق هيدل سايقلا امأو

 :نافلتخم ناعامس برعلا نع درو اذإ مكحي 5 ةرثكلا هذهبو .( "سايقلا وه رثكألا ىلع

 كرتيو ؛ ,عومسملا مزتلي هَّنأ ىلع ينج نبا صن دقف «سايقلاو عامسلا ضراعت اذإف

 عومسملل فلاخملا سايقلا لعج كلذ عمو ء*×سايقلا لطبُي عامّسلا ٌّنأل» سايقلا

 ام برعلا مالك نم وه ذإ عجس وأ رعش  هيلإ مهدحأ جاتحا اذإ نيثدحملل ٌةريخذ

 ."!ههمالك ىلع سيق دق ماد

 ىلعو تاغللاو رعشلاو نآرقلا بولسأ ىلع ذاوشلا هوجو ينج نبا لمح دقل

 نمف .ىرخأ ءايشأو "ضورعلا ملع لئاسم ىلع اهضعب لمح امك «برعلا تاغل ضعب
 لعاف 4 اهتدايز ىلع دوعسم نبا ةءارق 2 سيل مسا 2 ءابلا ةدايز لمح هنأ كلذ

 نم ةغل 2 (بر) فيفخت ىلع سابع نبا ةءارق 2 (ّفأ) فيفخت لمحو ."!(ىفك)

 2 جزمي ناك ينج نبا نأ رهظت يهو .('”ًةريثك بستحملا 2. ةلثمألاو ءابرعلا تاغل

 )١( ؛ةعانصلا رس ١/ ۱۹۳؛ةعبسلارظناو ١؟١.

 ) )۲؛صئاصخلا ٤۳/۲ .

 .۳۸۵-۳۸۷ و ۱۱۹-۱۱٦ /۱ ؛صئاصخلا رظناو ء٩۹ /۲ ؛ فصنملا (۳)

 .۷۹/۱ ن. (4)

 .۲۳۹۰-۳۹۳و ۲۹و٤۲ ۲او ۱۲/۲ صئاصخلا (0)

 .۱۲۹/۱ نم ()

 . ٠۳١١ /۲و۱۰۲و ۹۲/۱ ؛بسحملا رظنا (۷)

 . 1۷/۱ ن. )۸(

 .14/۲ ؛ن.م (ؤ)

 .1/و 1۹۳/۱ نم (1۰)

 س و س



 ةلأسم ىلع ًايبارعإ ًاهجو لمحيف ءوحنلا مولع رئاسو بارعإلا هوجو نيب هتسيقأ

 ."!ًاضعب اهضعي دضاعي ةفّللا مولع نأب نمؤي وهو ؛ةيضورع وأ ةيوغل وأ ةيفرص

 فقاوم ا نم ريثك ي ينج نبا فعسأو ءذاوشلا جيرخت © سايقلا مهسأ اذكهو

 ٍةرهاظ لمح هيلع بلغي ؛ «يليلعت سايق وهو ,عامسلا رعي امدنع اميس الو :ةبعصلا

 .امهنيب هبشلل ةيلصأ ةرهاظ ىلع ةيعرف

 :ةذاشلا تاءارقلا نم ينج نبا فقوم

قلا نع دش ام مسق ينج نبا َّنأ انركذ
 :لاق ثيح .نيمسق ىلإ ةعبسلا تاءار

نايرض ةعبسلا ءاَرَشلا ةءارق نع دش ام عيمج َّنأ ملعا»
 ةءارقلا نع دش ٌبرض : :

نتي ام ًالإ هيف سيل ةعنصلا نع ًايراع
و الق. .هليبس هذه امم رهاظلا هّلوا

 هج

ع نحن يذلا اذه وهو ؛ناث برضو هب ٍلُغاَشّتلل
 ءةعيسلا نع دش ام ينعأ :هتمس ىل

تعللا وهو ؛ةعئّصلا رهاظ نع ضمغو
 . "هيلع ٌلوعملا دم

 نم جرخأو ؛هدييأتو هتحب ىلإ جاتحي هدجو ام داوشلا نم ينج نبا ددح دقل

 ام لكب ٌداوشلل رصتني نأ لواحو ءركذ امك ةعئصلا نع ًايراع هآر ام شاقّتلا ناديم

نم هب مسا امو .ةيذاقثو ةيملع ةردقم نم يتوأ
 رثعي نأ عاطتساو .ةيوغل ةكنح 

 نم هنكلو «برعلا مالكو تاءارقلا نم تاءارقلا كلتل ةبسانملا ةيوحللا هوجولا ىلع

 اهضعب نسحتساف ءةدحاو ةي ريوس ذي نكت مل تاءارقلا كلت نأ هل نّيبت ثحبلا لالخ

 ؛ةروهشملا تاءارقلا ىتح اهب رصنو ؛يوحن بهذم ىلع هب لدِتساو .هل سمحتو

 فصوو ءاهيلع ةروهشملا ةءارقلا لّضْفّف ءرخآلا اهضعب نم ًارياغم ًافقوم فقوو

رخآ ًاضعب نجهتساو .ذوذّشلا وأ نحللا وأ فهّتلاب اهضعب
 ةرورض ىلع هلمحو ء

 نأ ىأر امدنع ةيادبلا نم اهمسر يتلا حتفلا يبأ ةّطخ قفاوي هلک اذهو ؛رعشلا

 ىقيت نكلو ءاهسفن ةروهشملا تاءارقلل سيل ام ةوقلا نم كلتمي ذاّشلا اذه ضعب

 .فحصملا مسر ىلع ىدؤت ٌةّيمسُرلا ٌةءارقلا

 فقوو «ةروهشملا تاءارقلا ىلع ةَّذاشلا تاءارقلا ضعب ينج نبا لّْضف دقل

لع ةءارق كب لوقي وهف :ةدشب اهنع عافدلل ىربناو .ًايوق أ اففوم كلذ نم
 هيلع ي

 ٠١[4: ۲:ضهكلا] َء ءايلوآ ينود نم يدابع اوْدْخَّتي نأ اورفك نيذلا ٌبَسَحُفأ : :مالسلا

 .دعب امو ۲۲۸ ؛ةذاشلا تاءارقلا رظنا (۱)

 : "0 ؛بستحملا )۲)

 — مهو



 نم ريثك هوجو ىلع هلأ ًداوشلا ضعب ذخّتاو , ةروهشملا ةءارقلا نم مّدلا 2 بهذأ»
 نبا ةءارق نأ ىري وهف ءةّقدب روهشملاب ذاشلا هجولا طبر ثيحب ةروهشملا تاءارقلا

 ةدارإ ىلع ةلالد» 170[4:نارمع لآ] هءايلوأ مكفرخي ناطيشلا مكلذ امنإإ :سابع
 تاءارقلا كلت ضعبب ناعتساو .".فوخي ةروهشملا ةءارقلا 2 فذح يذلا لوعفملا
 يتلا ةذاشلا تاءارقلا ضعب هيجوت نم نّكمتو «"'نييرصبلا هباحصأ بهذم دييأتل
 ضعب ىلع درو ؛'' !هسفن هيوبيس مهنمو ؛ لًاباوج ةاحنلا يمدقتم ضعب اهل دجي مل
 هيوبيسو ءالعلا | نب ورمع وبأ مهنيب نمو ؛تاءارق نم هيف اونعط اميف ةاحنلا
 مهيلع باعو «تاءارقلا ةئطخت ىلإ نوعرسي نيذلا ةاحنلا ىلع لمح امك ,دربملاو
 يذلا دهاجم نباو "متاح وبأ مهنيب نمو اهل ةبسانملا هوجولا داجيإ ذب مهريصقت
 ."!ةرئاجلا هماكحأ نم ًاريثك عفد

 ,تاءارقلا ضعب فّعض ,ٌداوّشلل راصتنالاب هسفن مزلأ ينج نبا نأ مغرو

 ىلع ةعبّسلا تاءارق نم ًاريشك لّضفف « ,ةفلتخم تافصب رخآلا اهضعب فصوو

 0 تارابعل | نم كلذ ريغو «ةعامجلا ةءارق هجولاو» : اهيف لافو ,ةداَشلا تارارقلا

 دوذشلاب اهفصو لب یرخآ ةرات فعضلابو ٌةرات نحّللاب ةذاّشلا تاءارقلا ضعب مهّناو

 يزجعم ريغ مكا اوملعاف» :لاّمَسلا يبأ ةءارق ےب لاق لب ٠ 2 ”عبّقلاو ةّلقلاو ّيوحّتلا
 فيرعَتلا مال هعم تسيل اهّنأل»م ءًانحل وكت داكت اهّنأِب ءءاهلا حتفب «[:ةبوتلا] هللا

  (1؛ن.م ۲/ ۳٤رظناو ١/ 160-1605 ۲/ ۲۸۵ ۳۰۰.

 , ۵۵/۲ ۳۰۸ ۱1۰ /۱ رظناو ۰۱۷۷/۱ ؛ن.م )۲(

41 1/Y TY $i. (P7 

 . ۱۹۲/۱ ؛بستحملا رظنا (5)

 ) )9؛ن.ح ۱/ ۳۰٤؛رظناو ١/291 ۲۱۰.

Y/N si. (YD 

 ۷/۲ ن. )¥(

CA/Y CTY CITY — TPT YN YE 8Y 14° لكل 1۲۵/1 نام (A) 
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 ةجح تناكو «" ةفلتخم ت ارابعب تاءارقلا نم ًاريثك فصوو .'هوحنو يذلل ةهباشملا
 دوذش لمح كلذلو أ "تاللا حصقأ هل ٌراتخُي نأ بجي نآرقلا بولسأ ّنأب حتفلا يبأ

 مهايإ ًابسان ءاّرَّقلا ضعب ىلع ّنعطو .'؟قيلأ رعشلا بابب هلا ىلع تاءارقلا ضعب
 ةيتوصلا اياضقلا راطإ يقب هنم فقوملا اذه نكلو ءمهولا وأ ُنَّظلا ىلإ

 ملع # ةليوط عاب وذ حتفلا وبأف .هرربم هل رمأ اذهو «"ماغدإلاو سالتخالاك
 .هبتك 2 عئاش اذهو .تاوصألا

 :هباتك ردص 2 اهنلعأ يتلا ثحبلا ةّطخ عم اقفتم حتفلا وبآ ناك دقل

 ء«هئاروو همامأ نم ةياورلاب فوفحم هّنأل داش هومس امب دادتعالا نم ءبستحملا

 ءاهنم تجرخأ يتلا ةءارقلا ةريظح ىلإ اهدري نأ لواحو ءةذاشلا تاءارقلا نع عفادف

 سايقلا ميكحت ىلع ةّجحلا باتك ب هتّطخ 4 راس دق يلع وبأ هُّحيش ناك اذإو

 بهاذم ىلإ َبرقأو ًاردص بحرأ ناك ينج َنبا نِإف .رثألاو ليلعتلا نع دعبلاو رظّتلاو
 ."!رثألا لهأ نم ترتقي اذه هفقومب ناك ذإ ءامحر ءاّرَقلا

 ,ةداشلا تاءارقلا ضعب در هّنأو ءبهذملا يرضب هباتك ك ناك حتفلا ابأ نأ ٌحيحص
 تاءارقلا كلتل ًادينع ًاريصن ةلصحم اب ناك هّنكلو رخآلا اهضعب نع رظّللا فرصو

 ةرتاوتملا تاءارقلاب ٌءادتبا ٍةعاربو ةد لکب اهدروأ ةلدأ نم ةدّفوتملا هتركاذ د امب اهزّرع
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 بارعإلا ذب يعم (ْنَم) نم َنوُثلا نأل مصاع ةءارقل هدر ب لاقو ؛''!ةفوكلا ( لهأو
 نعو «سايقلا كي هل ةوق ال» :ءالعلا نب ورمع يبأ ةءارق نعو :٠ ,عامسألا 2 فيعم
 هباتك 2ے كلذل ضّرعتي مل حتفلا ابأ نكلو «اندنع حيبق»: :ةفوكلا لهأ ةءارق
 .بستحملا

 ةلأسم يب مهاراج امدنع ةاحّتلا هب عقو امم ءيشب عقو ينج نبا ناك اذاو
 .(عدي) يضام نع تنغتسا برعلا نأ ةاحنلا معز ثيح ,هيوبيس مهسأر ىلعو ؛(عدو)
 ٌَربتعا عتفلا ابأ نإَف اهمالك حيصف ےب ادري ملف ؛ ءاهردصمو (كرت) يضامب اهردصمو
 خذ ركذ امك نسايقلا اهدري داش «[!:ىحضلا] ىلق امو كبر كعدوام# ةءارق
 ےب اهدري ملو .ريبزلا نب ةورعو ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا ةءارق يهو .صئاصخلا
 ةعيرذ ةاحنلا ىلع نورّخأتملا ذخأ دقو «" !«لامعتسالا  ٌةليلق هذه» :لاق لب ءبستحملا
 ءاّرُشلا نم ماشلا ءيراق وهو ءرماع نبا أرق دقو . ()تام دق (عدي) يضام نب ءاعدالا
 حتفب )۷: ماعنألا] مهئاكرش مهتالوأ لق نيكرشملا نم ريثكل ني ك كلذكو# :ةعبسلا
 ريغب نيفياضتملا نيب لصفلا نويرصبلا درف مهئاکرش 2 ةزمه رسكو مهدالوأ لاد
 قلعو ,ةرتاوتملا رماع نبا ةءارقب نيجتحم نويفوكلا هزاجأو .رورجملاو راجلاو فرظلا
 نأ ة ةرصبلا ةاحن ىلع ناكو .نييضوكلا عم ٌباوصلاف : :هلوقب كلذ ىلع يناففألا ديدم ديعس

 اهّلكو ؛ضحم ةيعامس ةينآرقلا ةءارقلا ّنأل ,ةءارقلا هذه عم ايشمت دعاوقلا او
 .بستحملا 2ب امك اهب ذخألل ينج نبا يرقبعلا اعد ام اذهو ؛ٌةجح

 اميف دج ٌنيمأ وهو« «بستحملا تاحفص نم ةحفص لك ب ٌرهاظ يلع وبأو
 نطاوملا ىلإ ريشيو < هيلع هبنيو .هنم هب ناعتسا يذلا ردقلا ىلع لدي هارت .هنع هّلقني
 يلع يبأل لوصألاو لئاسملاف ٠ .ًاجراخ وأ اقّلعم وأ ابّقعم هدنع نم اهيف هيلع داز يتلا
 .هقيلعتو هركف نم ةقتوب يل حتفلا | وبأ اهعضي نأ دعب نكلو ءروفوملا بيصنلا اهيف
 ةّيبرعلا جورب هلص قثوأو ًاقيقحت دشأو ًارظن ٌدَسأو ًابولسأ حضوأ كلذ دعب اهجرخيف

 .جحلا ةروس نم 1 ةيآلا لوح 77٠ /۲ ؛صئاصخملا رظنا )01(

 ) )۲التصائص؛١/14.

 .70 ؛وحنلا لوصأ يفرظناو ,574/5 ؛بستحملا (9)
 . (عدو) : يمويفلل رينملا حابصملا ظحال (4)
 هيف ةءارقلا هذه تسيلو ؛؟ 0 ؛بستحملا رظناو ٤١ - ٠٠١ ؛وحنلا لوصأ يف (5)

 موو



 .طقف بستحملا 4ب ال هبتك رئاس  هذاتسأ عم ينج نبا بولسأ اذهو ءاهصئاصخو

 ,ةّلقب كلذ ًءاج دق ناك نإو .جاجتحالاو ليلدتلا خب هذاتسأك ضورعلا مدختسا
 وذ وهو ٠ ."ماحتقالاو فّلكتلاو فافجلاو ةوفجلا نع دعبو .بولسأ ةثامد عم اذه
 وبأ هداتسأ ٌنعمي امك هيف نعمُي ال < ًالهس احمس ليلتلا ذب هب ىتأ ,فيفخ قطنم

 لئاسملا ينج نبا لوانتو ."!نيلو داوه ےب ردجألاو ىلوألاب لوقي وأ ٍسياقيو ال يلع
 ٍليلحت 2 يناسنإلا عبطلاو يبدألا قوذلاو يسفتلا سحلا نم يده ىلع ةيغالبلا

 نم لئاسملا هذه لوصأ ضعبو ,حاجسإو رسي هب ةقيقدلا يناعملا ىلع صوغو ةعاربو
 هجهنمب اهغبص هّنكلو ؛ اهيف هخيش رثأ ىلإ ٌراشأ رخآلا اهضعبو يلع يبا تاركتبم
 ةّناد دعب نم تءاجف .ليلعتلاو لوانتلا ذي هتيصخشب اهعبطو ليلعتلاو ثحبلا كب
 ةلاطإلا ةّجحلا باتك 2 يلع يبأ هخيش ىلع حتفلا وبأ ذخأ دقو ءهيلإ ٌةريشمو هيلع

 لالخ نم كلذ لعضو .ءارّقلا ىلع بستحملا باتك برقي نأ دارأ كلذلو ضومغلاو
 :ةيلاتلا لئاسملا

 ًارعاش ناك هنأ ىلإ كلذ ٌدرمو ؛ثمدلا بولسألاو ةحمّسلا ظافلألاب هغاص .
 نأ ىلع هل ًانوع ٌةّيعبّطلا ٌةبهلا هذه تناكف ؛بطخ هل ىورت ًارئانو رعشلا ضرقي
 .نيكراقلاو ءارّقلا ىلع هرسييو .هبولسأ نم ففختي

 نع دعتباو - ةّجحلا ىلع ًاسايق - دهاوشلا ركذ نم لّلقو ؛هباتك رصتخا .۲
 . دارطتسالا 2ب يدامّتلاو داهشتسالا 2 باهسإلا

 2 ةّئيرعلا صئاصخو ةفّللا رارسأ نع ةقيقدلا لئاسملا 2 ضوخلا كرت .”
 ًاقّمعتم - دمع نع - ةعانصلا رسو صئاصخلا ناك نيح ىلع «بستحملا»
 .(ةييرعلا رارسأ نع ثيدحلا 2 أاعسوتم ةقيقدلا يناعملل ًاجرخيتسم ًاصاوغ

 ے2 هيوبيس دهاوشب ناعتسا هنا يلع يبأ هخيش عم ينج نبا هيف قفتي اممو
 دهاوشلا مذهب هتنامتسا تءاجو ءبستحملا هباتك ك اهل جتحا يتلا تاءارقلا قيثوت
 ناش هاش هيوبيسل ًابصعتم ناكو ,ةدهاوش < هيلع لدت امو «باتكلل همهقت ىلع ًاليلد
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 هلئاسمل درفأ وأ هيوبيس باتك حرش ُهَّنأ ينج نبا نع رثؤي مل ناو ٠ «يلع يبأ ء هذاتسأ
 ىلإ حتفلا يب | قيرط ناكو /”:باتكلل اماه احرش يلع وبا الرد نيح ی صا أبتك
 باتک هل ىور ثيح ءارفلا ىلإ هُشيرط ناك امك .يلع يبأ هخيش لالخ نم هيوبيس
 هدادتعا ثيح نم بستحملا 4ب هّنطخو .ءارفلا نع دهاجم نبا نع نآرقلا يناعم
 هل ةبارق الو ,بستحملا ب بهذملا ىرصب هخيشك وهو ,ءارفلا طخ ٌبرقت رعشلاب
 يبلشلا روتكدلا هلاق ام ىلإ ليمن انك نإو ءاهنع اشدحت يتلا يقلحلا فرحلا ةلأسمك لئاسملا ضعب  هبارطضا حتفلا يبأ ىلع ذخؤي دقو .ركذ امك قحلا عم نكلو ءمهعم
 ذب هريغ وأ قلحلا فرح لوح نافلتخملا نايأرلا امو» :لاق ثيح كلذ لوح
 هردص ةباحر كبرنا يذلا ينهذلا هرارقتسا ىلع ةلالد الإ بستحملاو صئاصخلا
 ےب نييأرلاب لوقي يلع وبأ هخيش ناك دقو ,""«ةفلتخملا ةيوفّدلاو ةيوحتلا بهاذملا وحن
 باتكلا ٌبحاص مهسأر ىلعو ةاحّتلا ءارآب نيعتسي حتفلا وبأ ناكو ٠ .ةدحاولا ةلأسملا
 ًابجعم ناكو .طسوألا شفخألا نسحلا يبأ ةدعسم نب ديعس ءارآو يسرافلا هم هخيشو
 .هريغ يو "!بستحملا ك باجعإلا اذه نع ربع دقو ٠ ,ريبك دح ىلإ هب

 ذب ید هتیو ءاهصئاصخ فرصتيو ءاهيلإ وعديو ٠ .ةفللا ىّرقتي يّنج نبا ناك
 وأ ةّوقلا ثيح نم اهتجرد نايبو اهل هجاجتحاو ةفلتخملا تاءارقلا ىلع هماكحأ
 3 ٌةقيقد ةظحالم كلذ ىلع هناعأ دقو ءءارقتسالاب ذوذشلا وأ عويذلاو فعضلا
 هباتك ب اهلوصأو ةخألا صئاصخ د رظن نأ قبس دقو ٠ .قمع ے ٌةيعاو ةناطفو ضان
 هذه ّلغتساف ءاهررق وحنلا لوصأ 4ب دعاوق ىلإ ىهتناو .صئاصخلاب موسوملا
 يتلا سسألا ىلع ىنبو .بستحملا :هباتك ك اهمدوقتو تاءارقلل جاجتحالا ب اهريغو
 :هيدل ةتباثلا لوصألا نمو هخيش اهيلإ ىدتها

 .هيلع ريخ الو .ريختي نآرقلا -
 .هب فاحجإ رصتخملا ٌراصتخا -

 .هيف تطّلخ ىمجعألاب تقطن اذإ ُبرعلا -

 101 :ةرهاقلا , ةنامألا ةعبطم لم يزول مح نب ضوعروتكدلا قيقحت :تادّلجم

 TYY. ؛يسرافلا يلع وبأ )۲(

 . 700/١ ٤/۲ ؛بستحملا رظنا (۳)
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 :مهلوف يفف من «تفعض تفعض ىتمو ,تيوق تيوق ىتمف ؛يناعملل ٌةعبات تاوصألا -

 .هيف مهداصتقال هيف اودصتقاو .ىنعملا ةدايزل توصلا اوداز مّطقو عّلمق

 .هرصق عم ٌروجي ال ام مالكلا لوط عم زوجي -

 .ًءافتنا نشأ ٌعرفلا ناك لصألا ىفتنا اذإ -

 بارعإلاو وحنلاو ةفّللا 2 ةقيقدلا هتاظحالمب اهطبنتسا دعاوق دعقو
 .'يسرافلا هخيش مالك ىلع ينب رخآلا اهضعبو ؛هتاركتبم نم اهضعب ضورعلاو

 دب هيف راس يذلا هقيرط ىلع ٌةثيثح ةثيثح تاوطخو يلع يبأ راثآ نم ٌرثأ بستحملا | ٌباتكف

 ءهسفن يلع يبأل رطخ امب فيلأتلا ىلإ ًاعوفدم ناك ينج نبا 78 لب «ةجحلا» باتك

 .هلثم ب عوقولا بنجي ًاساربن هخيش ىلع هذخأ ام ًاذخّتم ؛جهنملا ےب افلتخاو اقلتأف

 ةجوأ تعب ينج نبا نكلو .ةعبّسلل جتحب يلع وبأو .ًةاوّشلل جتحي ينج نبا

 ينج نباو «دهاوشلا ب ٌفرسي يلع وبأو .ةهدهج ىلع ًاليلد وه اهقاسو فالتخالا
 باتك ےب اهروهظ نم عسوأ ةروص ىلع بستحملا  لئابقلا تاجهل نكلو ,دصتقي
 ٌىباو ؛دارطتسالا بح هيلإ ُهاعد يلع يبأ دنع رهظأ يوُقّللا تما ناك اميف ةّجحلا
 .جاجتحالا ےب ةيسفنلا يناعملا ىلإ هجّتيو ؛ليوأتلا ےب يغالبلا َوُرلا يدهتسي يٽج
 بولسألا ةثامدو ٌةّيبدألا حوُرلا بستحملا 2 تعاشف ,ىوخُللا سحلا يدهتسي ناک اہک

 نع دعتباو ؛قطنملا نم فّمختو ءلالمإلاو ضومغلا ماتو . ةرابعلا حوضوو
 داهشتسالا 2 باهسإلاو ليلعتلا 2 ناعمإلا ىفاجتو .بّعشّتلاو ةلاطإلاو دارطتسالا
 يلع يبأ هذاتسأ عم اهيف فلاخت .ينج نبال ُةزيمم دهاوش تارظتلا هذه ٌلعجي امم
 وبأ هلعفي مل ام اذهو «تاءارق نم ذّدش ام بلغأ ےب دهاجم نبا ينج < نبا مجاه دقو

 يبأ هخيش عم ضيقن ىلع وه امم ًاضيأ اذهو ,نيدّلوملا راعشأب دهشتساو يلع

 بستحملا ب تأي مل نييفوكلاو نيّيرصبلا نيب فالخلا لئاسم روهظ نأ امك ؛يلع
 .""ةجحلا ج يلع يبا دنع. امك زوربلا ديدش

 امك 3 رر

 صر وشهو ةروطخلا ب ةياغ رمأ ىلع َّمدقأو ,قيقحُتلاو ةغايصلاب ب اقوم اياضقلاو

 هبتك #4 امال تاءارقلل ضرعت دق حتفلا وبأ ناك اذإو ءاهل راصتنالاو ةداشلا تاءارقلا

 .۳۷۲ ؛يسرافلا يلعوبأ (۱)

 . 454 ؛ىسرافلا ىلع وبأ (؟)
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 ذب فل ام عيمج نيب لب ٠ .هبتك نيب سيل :ًازراب ًاملعم فقي بستحملا ْنِإف ةقباسلا
 دنجو « ءهكلس يذلا كلسملا ةيوعصب حتفلا يبأ نم ًاكاردإو :تاءارقلا كي بتك نم ةييرعلا

 نم هيف امب باتكلا ىنغأف .هئارآ ةّحص تابثإل فراعم نم رخّدا ام لك دشح هل هسفن

 يذلا دحوألا وه لب مهألا وه سيل ذاوشلا ك فلا ام نيب نمو ءةفلتخملا ةيبرعلا مولع

 .ينج نب نامثع حتفلا يبأ ميظعلا لجّرلا كلذ ةيرقبع ىلع ًادهاش يقب

 سه 0٩ اس



 تلاثلا بابلا

 يبنتملا ناويد مرش يف ينج نبا جهنم

 هس "0۹





 ءاهب ناطلسلا همودخم ع بلطل ةباجتسا يبنتملا ناويد حرش ىلع ينج نبا َمدقأ

 رسفب» موقعي نأ هنم ًابلاط ناويدلل ًاحرش هل عنصي نأ هلأس يذلا يهيوبلا ةلودلا

 ."),هبيرغ ىلع دهاوشلا ةماقإو هبارعإ صيوع حاضيإو هيف مابشألا داريإو هيناعم

 :لاق ثيح ؛ىلوألا ةظحللا ذنم رعاشلاب َديدشلا ةباجعإ يّنج نبا ىدبأ دقو
 ' ىفتقا يبنتملا نأ ىري ناكو هادم ىلإ ًايرجم الو هانعم ےس ناك ًارعاش رأ مل ينّتإ»
 اميف ّدجلا نم ناك دقلو» :لاق ثيح :نيدايملا 4 ىَّلجو ,ملعلا لهأ نم هفالسأ راثآ

 .9:ةريس نسحأو ةريتو دسأ ىلع هيكحيو هلوقي اميف ملعلا لهأ قيرط موزلو هيناعي
 ةعانص ےب دصقلا نع اغسعت بيطلا يبأ ظافلا ضعب جب نأب حتفلا وبأ فرتعا اذإو

 هلعج ام اذهو .ًالهج ال ًانئفت كلذ ىلع مدقي ٌرعاشلا نأ ىري ناك امَّنِإَف «بارعإلا
 داش باكترا 2 فّسمّتلا كلذ ٌددح دق ناك نإو :هنايب ايافخ اولهج نم داقتنا ىمرم

 لغلغتو ءيناعملا عارتخا ےب زرب دق يبنتملا نأ يج نبا ىأر دقلو ٠ ) اردان ىلع ٍلمح وأ
 ام ٌءادعأ سالا نكلو «بولسأ نسحأ ےب اهمّدَقَو .ءادأ ريخ اهادأو ءاهايافخ قدأ ىلإ
 اولماعت امدعب باوّصلا ةداج ىلإ اوداع مهماكحأ رادصإ 2 نيلجعتملا نأو :نولهجي

 اهيف ْنعميو ءركقلا اهيف لمعي نمل يلجنت هايافخ نأ كلذ ,ةيورو نأتب رعاشلا رعش عم
 اهبنم هدجو ءيراقلا هلمأت اذإ يذلا هباتك ذي ينج نبا هيلع مدقأ ام اذهو .«"ارظّتلا

 .رظانلا نيعل اهولجي ىَّنح اهنماكم © رهاوجلا كلت أعبتتم عادبإلا نطاوم ىلع

 .ةمدقملا «لوألادلجملا ؛رسفلا )١(

 .ن.م (99
 نم (۳)
 .ن.م (58)
 .ن.م (ه)

- 



 حتفلا يبأ ةءارق ءاشأ مت يذلا لدابتملا راوحلا ىلع هساسأ  ينبم حرّشلاو

 ةلئسألا ىلع هتباجإ © بّيطلا يبأ ةيرقبع ٌفشتكي ناك يذلا رعاشلا ىلع َناويدلا

 ةفاصح ىلع ٌلدتسي ناك اهيو ءةنيفلاو ةنيفلا نيب حتفلا يبأل نعت تناك يتلا ةريثكلا

 .لوقي امك هريكفت ةّقدو هتعنص ةًّحصو هظفل

 ءاملعلا رابك عنقي نأ - هرعشو رعاشلل هّبحل أ اعوفدم - ينج نبا لواح دقو

 رعاشلل لمحي نكي مل يذلا يسرافلا يلع وبأ هٌداتسأ ءالؤه سأر ىلعو «هتیرعاشب

 مجرتو «يبنتملا رعشب ثب ماَّنلا باجعإلا ىلإ .هخيشب لصي نأ ٌعاطتساو ءاضّرلا ٌرعاشم

 نبا فقوو .«'اهّلثم هانعم 2 لاق ًالجر تيأر ام» :هلوقب باجعإلا كلذ يسرافلا

 لوق الإ ةليضفلا نم هل نكي مل ولف» :لاقو !هزرحأ يذلا رصتلا اذهب ًايشتنم ينج

 يبنتملا ىلع لوقلا اذه لثم قلطي ال يلع ابأ نأ ًاكردم ..(') ءافكل هيف اذه يلع يبأ

 .هدنع هل قحتسم وهو

 ميدقلل ٌبحصعتي ْمَل هنأ - حرشلا اذه 4ك - حتفلا يبأل رگذُت ةماه ٌةلأسمو

 يبأل داّقّتلا رداقتنا 4 ىأر لب - - ريبكلا يرصبلا يوحّتلاو ريهشلا يوغالا وهو - همدقل

 مهيلع اسقو . .لهجلاب مهمهنا موق اهيف عقو ٌةريبك ةطقس ثدحم ٌرْخآتم هلال ؛بيطلا

 مهفلا لهأو ملعلا باحصأل ء ٍءالهجلا يمر ٌةلأسمو E هتارابع ب ريبك دح ىلإ

 ؛يبتتملا لبق نوعدبملا اهرانب ىلطصا 5 ٌةميدق ٌةداع ةعذأللا مهماهسب ةياردلاو

 .تفلا وبأ یری امك أدبأ رمستسو ءيبتتملا دعبو يبنتلا عم ترمتساو

 ناويد ىلع حرّشلا عضو 2 هيلع راس يذلا جهنملا حمالم حتفلا وبأ د ددح دقو

 :يليامب لّتمتتو ؛ .يبنتملا

 كلذ ےب اقيقد ناكو .يئابفلألا يئاجهلا بيترتلا بسح دئاصقلا بتر :ًالوأ

 ؛ةيفاق 2 اعمتجا اذإ فعضألا لبق ىوقألا فرحلاب أدبي هنأ ىلإ راشأ ثيح ,ءبيترشلا

 فل اهرخآ 4ك. يتلا دئاصقلا ىلع ٌةدودعمم د ةزمه اهرخآ 2 يتلا دئاصقلا مدق اذهلو

 .نام )١(

 .ن.م (۲)

 .ن.م (۳)

 .ن.م )٤(

 بارعإلا ةعانص رس يف امك «هبتك يف راس يئابفلألا بيترتلا يف ينج نبا جهنم (0)
 .هريغو

۳ - 



نال لدو ؛حضوأ امك فلا 0 ةن
و ةنيللا | فلألا نم ىوقأ ةر ةزمهلا 

 دشأ

 .لاح e ًادبأ ا e الو ٌةنكاس لإ نوكت

 اريدقتو ؛ةلودلا فيس دنع يبنتملا اهغلب يتلا ةناكملاب حتفلا يبأ فارتعالو -

لوذلا فيس حدم  اهمظن يتلا دئاصقلا قّوفتل هنم
 دقف ءاهالت امو اهقبس ام ىلع ة

 بيترتلا مزتلا حتفلا ابأ نأ مغرو بفرح لك ب ةلودلا فيس يب يّبنتملا : دئاصقب أدب

لي امب ىَّلجت يذلا ّيخيراتلا بيترتلا مزتلا دقف «يئاجهلا
 :ي

لودلا فيس دئاصقب فرح لك أ ادیب -
 «قرحلا كلذ ىلع اهيور يتلا ة

قلا نّكمتي ثيحب ًاقيقد أ ًايخيرات ًابيترت اهبتريو
 لسلست خيرات فرعي نأ نم ءيرا

 فرحلا ىلع اهيور ىلع يتلا ىرخألا دئاصقلا عيمج ىلإ لقتني مث .يتمرلا دئاصقلا

 د ىلع مظن ام لوأ نم ًاءادتبا هتاذ يخيراتلا بيترتلل ىرخألا يمه اهعضخيف .هتاذ

 ةيمهأ يخيراتلا جهنملا يلوي حتفلا ابأ نأ اذه نم مهفيو . مظن ام رخآ ىلإ فرحلا

م ىلع ناويدلا رسل يئابغلألا بيترتلا ىلإ أجل هنأ الإ .ىربك
 هلعف ام اذهو .هعلاط

انص رس وهو , ءهبتك مهأ دحأ 2 لبق نم
 محلا فورح ىلع هب يذلا ب بارعإلا ةع

ىلع ينبم تايتوصلا ب ٌباتك هلآ عم
 مهأ دحأ حتفلا وب وبأو .فورحلا جراخم مهف 

 .ةيهانتم ة ٍةقدب ةيتوصلا جراخملا ىلع فورحلا اوبتر نيذلا مهمدقأو ةيبرعلا ءاملع

فتقاف .هولت نيذلا حاّرشلا نم ربك ددعل اذه حتفلا يبأ لمع قار دقو
 ؛هرثأ او

 ءالعلا وبأ ءالؤه نيب نمو .ةيدجبألا فورحلا ىلع دئاصقلا اوبترو :٠ ؛هجهنمب اومزتلاو

بتلا بيطخلاو «يزيزعلا عمآللا» 2 يرعملا
 2 وتسملا نباو «حضوملا» 2 يزير

اصو .ًاحورشم يبتتملاو مامت يبأ نيرعاشلا رعش هباتك چ عمج يذلا «ماظنلا»
 بح

 نم اتك عمج هنأ ٌفرتعا يذلا نايبتلا
ينج نبا مهلوأو :ناويدلا حارش ليواقأ

 ثيح 

نم اذه يباتك ثعمجو» : :لاقو ؛يبتتملا ناويد حارش ركذ ام لوا هركذ
 هحارش ليواقأ 

 نايبلا ملع 2 مّدقملا هيناعل حضوملا هيف مّدقملا لوقلا مامإ لوق ىلع ًادمتعم مالعألا

هنع ذخأ هنأ ىلإ راشأ لب . O ...نامثع حتفلا يبأ
 :لاق ثيح ًاضيأ ناويدلا ةياور 

 ذنمو .( «ناويدلا ثأرق اهب ينج نبا ةياورو»
 ناويدلا ىلع هحورش ينج نبا عضو

 .ةمدقملا ؟ /١نايبتلا )١(

 .۳/۳ ؛نايبتلا (؟)
a س 3 5 00 



 نمو« ()رعاشلا ةايح ذنم كلذو حرش لكل ساسألا عجرملا حورشلا كلت تحبصأ
 ملو .همزل هنأ مث بلح 2 يبنتملا يقل ينج نبا نأ ىري رو رودنم دمحم نأ فيرطلا
 راس لب .ةفوكلا ىلإ هعم داعو ؛دادنبو ةفوكلا 2 همزلف .رصم نم هتدوع دعب هقرافي
 يتلا ةليثلا ب هعم ناك هنأ ىريو .ةلودلا دضع ىلإ مث ديمعلا نبا ىلإ زاريش ىلإ هعم
 اذه ٌربتعي» :لاق ثيح يبنتملا رعش مهف ردصم حتفلا ابأ نأ یری وهو ؛©"' ااهيف لق
 . "حرش نودب همهف لهسلا نم نكي مل يذلا رعاشلا اذه رعشل انمهف ردصم يوحتلا

 ررودر نم يبهولا حتفلاب ىّمسملا ريغصلا حرشلاو حرشلا اذه راثأ ام ًارظنو
 اوبترف حراشلا 3 ةّطخ قفو مهدودر ميظنت ىلإ هودقتنم أجل دقف ؛ينج نبا ىلع
 ٿب ةجّروف نيا ءالؤه نيب نمو ينج نبا يحرشل ةرياسم ءاجهلا فورح ىلع مهدودر'
 ب يناهفصألا نمحرلا ديعو «ينج نب | ىلع ينجّتلاو حتفلا يبأ ىلع حتفلا هيباتك
 نإ لب .مهريغو يناعملا تايبأ ريسفت هباتك ب يرعملا دشرملا وبأو حضاولا هباتك
 «يبنتملا ي ىناعم فاشتكا نع حاَرُشلا زجع نم ىأر امل هحرش عضو هسفن يدحاولا
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 ينج نبا مهّلوأ نمو

 نيبو هنيب ثدحي ناك ام ركذيس هنأ ىلإ هجهنم ب حتفلا وبأ راشأ :ًايناث
 ارق هَّنأ اهّلوأ لئاسم ةلمج دموي انه وهو .رعاشلا رعش لوح تارواحم نم رعاشلا
 يبأل يه امَّنِإ باتكلا اذه  ةدراولا حورشلا نم نم ًاريثك نأ اهيناثو .هيلع ناويدلا
 ىلع اهاقلأ يتلا رعاشلا ةركفل حتفلا ي يبأ ةغايصب ةراتو ٌةرات هانعمو هظفلب بيطلا
 تدمتعا حورشلا هذه نا - نيضرتعملا ضعب ةوسق مغر .لوقلا | ذه ززعيو ٠ ,ينج نبأ
 .يرعملا ءالعلا وبأ مهسأر ىلعو ءرايكلا حارسا ىدل ٌةَقُّثْؤَم

 لب «ناويدلا ةياورل ردصم لوا اذهب نوكيو الماك ناويدلا حتفلا وبأ ىور :اثلاث

 نع يضورعلا لضفلا ىب رأ هخيش ىلع ناويدلا أرق يذلا يدحاولا انعّبتت اذإو هقتوأو

 . “لمف ينج نبا ةياور كب درت مل يهو ءةلوحنم تايبأ ىلإ ريشي هنأ انيأر يبنتملا ذيمالت

 ةفض ؛رودنم دمحم روتكدلا ؛برعلا دنع يجهنم ا دقنلا )۱(

 .ن.م (0)
 ۳۳ نم (9)

 . ةمدقملا ؛ يبنتملا ناويد ىلع يدحاولا حرش ()
 . 5و ه ناتيبلا 1۷ ؛يدحاولا حرش ًالثم رظنا (5)

۳ - 



 ,لواتتلا لهس هّنظ ام زواجتف .صاخ مهف قفو ناويدلا ينج نبا حرش :ًاعبار
 :لاقف ةحارص كلذ ىلع ّصنئو. اهحيضوت ب ةرورض ىأر يتلا تايبألا دنع فّقوتو

 لإ ٍبارعإ نم ًالكشم عدي نل» هنأ ىلإ ًاريشم «©' هرعش نم سبتلا ام عيمج حرشأو»

 لئاسم ىلإ بارعإلاب ّنظلا فرصني الو 14 !وراثأ الإ هيناعم قيقد نم ىنعم الو هرسف

 .ةملكلا يناعم دحأ وهو ,يناعملا ءالجإو حيضوتلاو حرشلا ىلإ لب وحنلا

 مظن 4ب هنع ةروثأملا هرابخأ ركذ قارتغا بّكنت» هنأ ىلإ حتفلا وبأ راشأ :اسماخ

 تامدقملا رصق 4 كلذ ىّلجت دقو .سانلا يديأ 4ب هترهشب كلذ ًالّلعم « "هناوید

 .ًالعف دئاصقلا بلغأ ب اهخيراتو ثداوحلا ركذ لففي ناكو .ةديصقلل اهب دهم يتلا

 ,ةديصقلا نمض تيبلا ىلع هقيلعت ضرعم 4 تءاج رابخألا نم ًاريثك نإف كلذ عمو
 . دعب اميف نوسرادلاو حارشلا دمتعا اهيلعو

 «(هنع نودت مل يتلا هتايبأ نم ٌةربغ» ركذيس هنأ ىلإ حتفلا وبأ راثأ :اسداس

 يذلا نكلو ,ةلأسملا هذه 4ب هيلإ نئمطي نيقي ىلإ حتفلا وبأ انلصوأ ول ىّتمتن کو

 نم طقسأ امنيب (ريرخآلا دنع اّسع ٌةدايز أدحاو أتيب أل دروي مل هّنأ وه ثدح

 .ىرنس امك رعاشلا ىلإ اهتبسن ةحص هريغ ىأر تاعطقمو ًاتايبأ هتياور

 ًاعماج الماش نوكيل ًالصأ هحرش عضو هاب حتفلا يبأ فارتعا عم :ًاعباس

 بصن عضو ؛ هّنِإَف ٠ ًاحيضوتو ًاليلعتو ًاريسفت رعاشلا رعش نع فرعي نأ بجي ام لكل
 نمضت دق اًمم» حراشلا نم دمع قیاس نع امّنِإَف ؛تلصح نإو :؛ةلاطإلا مدع هينيع

 نم حتفلا وبأ هب يمر امم ًاريثك نأ دح ىلإ كلذ 2 قّدو دقو .("ةهبش رسحو ٌةدئاف

 .اهناكم ريغ ےب تناك تاداقتنا

 ,ىرخألا هبتك عم لماعت امك يبنتملا ناويدل هحرش عم حتفلا وبأ لماعت دقل

 ابأ نأ ىرن كلذلو ءءامدقلا ءارعشلا نيواود ىلإ هترظن رعاشلا ناويد ىلإ رظنو

 .ةمدقملا ؛لوألا دلجملا ؛رسفلا )١(

 .ن.م (0)
 .ن.م (۳)

 .ةمدقملا :لوألادلجملا ؛رسفلا )٤(

 .دئاصقلا بيترت نم [4 ]١ مقرلا لوألا دلجملا ؛ رسفلا (4)

 .ةمدقملا ؟لوألا دلجملا ؛رسفلا (1)

۳ - 



 ملاعلا هحرش 4ے ناك دقق - حرشلا اذه كب يبدألا بولسألا بيلفت مغر - ٍحتفلا
 كلذ انل نيبتيو - - يرجهلا عبارلا نرقلا - هرصع لقعب نصا ىلإ رظني يذلا يوغللا
 ام مف اهدرس يتلا دهاوشلاو اهدمتعا يتلا ةغللاو بدألا بتكو ٌةرشابم مهنع ىور نيذلا هخویش كلذ نمو «ءءارآ اهب ززع يتلا رعاشلا رداصمل انضرع لالخ نم
 اشلا لاثمألاو ةروثأملا لاوقألاف رعشلاف ثيدحلاف نآرقلاب ًائدتبم ةاحنلا همّدق
 لكو ,سايقلاو عامسلا يتلأسم ے هخويش ةيرظنب ًاذخآ ةعونتملا ةيبرعل !| تاجهللاو
 تمت يتلا رردلاب ًاثلتمم جاومألا مطالتم ًارحب هنم لعجو و .حرشلا اذه ىنغأ كلذ
 .سيفنو ردان لك طقتلتل يديألا اهيلإ

 حرشل مهترظن 2 اثيدحو ًاميدق بدألا يخرؤم و داقتلاو حارشلا ءارآ تيراضت
 ةقالع ال اميف دارطتسالاو ىنعملا ء ءالجتسا ا جب حتفلا يبأ قافخإ ىلع بصتت نعاطملا كلت تناكو .تانسحلا نم ىأر امم رثكأ نعاطملا نم هيف مهضعب یآرو .ينج نبا
 ىنعملا فاشتكا نم هيرهت ةلأسم حتفلا يبا ىلع يناهفصألا ذخأ نيح ےو صنلاب هل
 ناك حتفلا ابأ نأ :اهالوأ :مُهُت ثالثب همهّتا دقف دقف ءرعاشلا هيلإ ىمر يذلا قيقدلا
 لغشي هنأ :اهُتلاثو "ريبكلا رسفلا ىلإ ليحي هنأ :اهيناث :اهيناثو ,هسفن يبنتملل ّلوقلا بسني
 نم بيرق ىلإ يدحاولا راشأ دقو ءةيرعشلا دهاوشلاو ةيوحتلا لئاسملاب ءيراقلا
 فيرصتلاو بارعإلا ةعنص ےب رابكلا نم ناك هّنإِف ينج نبا اًمأو» :لاق امدنع اذه
 هرامح دّلبت يناعملا ےہ مّلكت اذإ هنأ ريغ فينصّتلاب امهنم دحاو لك ےب نينسحملاو
 زمافلل ةزهنو نعاطملل اضرغ رسّشلا باتك ب فدهتسا دقلو .هراشع هب جلو
 لئاسملاو باتكلا كلذ 2 اهيلإ هل ةجاح ال يتلا ةريثكلا دهاوشلاب هاشح ذإ ؛نعاّطلاو
 ًاروصقم مالك نوكي نأ فّتصملا قح نمو بارعإلا ةعنص لي اهنع ىنغتسملا ةقيقدلا
 الو هیلإ ُجاتحُي ال ام ىلإ لداع رغ هبابسأ نم هب قلعت امو هباتكب دوصقملا ىلع
 ىتأو .ًاريصق همالك ٌليوط داع يناعملا نايب ىلإ مالكلا هيلإ ىهتنا اذإ مث.هيلع جرعي

 يا باكل رعب هر يول قاب تسلا خلا هاك ف ينج
 قبطني يبهولا حفلا ىلع قبطني ام نأ ىرن انتاقيلعت يف نحنو « يبنتملا دنع يناعملا تايبأ

 .ًاقحال كلذ ىلإ ريشنسو «ريبكلا رسفلا ىلع
 .۷۸ و۳۱ ؛حضاولا (؟)

۳۹۹ - 



 نع ثيدحلا ضرعم ے وهو .يدحاولا فرتعا دقو . ()لريصقتو ًاءره لاعب
 ريثك 4 اوباصأ» ناويدلل مهحرش ذب مهّنأب يٽج نب نامثع حتفلا وبأ مهلوأو .حارشلا
 دادتماو ءامرم دعبل ٌهوصقملا هّضَرع مهل نبي ملف ؛هضعب مهيلع يفخو كال نم

 ےب ناويدلل ينج نبا ةياور مزتلا يدحاولا نأ ىريس يدحاول | حرشل عبتتملاو . ىلا
 فخُي ملو ٌةتوامتم تناك حاّرشلل هتاداقتنا ّنأو ٠ .صّنلل همهف نم ًاريثك دمتعاو ٠ اهيلغأ
 .ةريثك ّنطاوم كب ينج نباب ديدشلا هباجعإ

 مهنمو» :لاقو.حاّرشلا دنع فعّضلا طاقن ضعب ىلإ نايبتلا ٌبحاص راشأ دقو
 عفشيو ءحتفلا وبأ وه كلذب دوصقملا لعلو «بيهسلا ةياغ بهسأو ءهيف لاطأ نم
 يذلا رعّشلا اذهل لوألا حراًشلاو بعصلا كلسملا اذهل لوألا دئاّرلا هنأ حتفلا يبأل
 .ثيدحلاو ميدقلا  ءاملعلا نم ريثك ىلع همهف ىصعتسا

 ىنعم ا , ءالجتسا نع زجعلاب ينج نبا يمر ك حضاولا بحاص لعف املثمو
 :لاق يذلا يضورعلا لضفلا يبأ نم لك لمف هسفن رعاشلا ىلع ءاكتالل هئاجتلاو
 نم يأ] هنم هرعش عامس مكحأ هلا يعدي مث ءاذه هيلع ىفخي نعم بجعلا تيضق»

 طابنإ نع هرافحم لك نم لاحُملل لحمتي اذك» :لاق يذلا ةجروف نباو «[يبنتملا
 لوبقلا لك يقل ةجروف نباو يضورعلا هدر يذلا تيبلا ريسفت نأ ىلع © «حيحصلا
 مل نم فصو ينج نبا حرش فصيل ةفيلخ يجاح يتأيو . (*ليرعملا ءالعلا يبأ نم
 ريسفت ىلع هباتك 2 رصتقا هّنإف» :لاق ثيح .حراشلا فصني وأ نّظلا نسحي
 هّباتك لمتشا ىتح ةبيرغلا وحنلا لئاسمو ةريثكلا دهاوشلا داريإب لغتشاو ؛ظافلألا
 نم أافلأ نيرشع ءاهزو هلئاسم رثكأو هيوبيس باتك تايبأو ٍديز يبأ رداون مظعم ىلع
 ءيش ىلإ ناويدلا اذه ريسفت 2 جاتحی ال ةدراب تاياكحب هاشحو ؛ةييرغلا تايبألا

 . ةمدقملا ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )00

 نع حارشلا مالعأ زجعب هفارتعاو 29/45 ص ١۷ تيبلل يدحاولا حرش رظناو ءن.م (؟)

 .ًالعف ةيلاكشإ حرطت اهنأل « يبنتملا يناعم ءالجتسا

 . ۳٠٤ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۳)

 .ن.م (8)

 )٥( ؛يرعملا ءالعلا يبأل دمحأ زجعم رظنا ۲/ ٠۸۹ .

۳۷ - 



 ماه بناج ج ةقيقحلا ياني هنأ انه ةفيلخ يجاح مالك اج لاق ام لقا" !ءاهنم
 طب هفارسإو ةديعبلا يناعملا ىلإ هباهذ مهضعب ىدل جتفلا يبأ ىلع ذخؤي اممق ؛ :اهنم
 قفاوت يهذ هلئاسمو هيوبيس دهاوش داريإ ٌةلأسم اًمأو ءلمتحت الام ظافلألا ليمحت
 نم هقالسأ رعش طب يبنتملا دنع ام ىدص سامتلا ةلواحم ينج نبا جهنم عم مات
 عقو ذوذش نم رعاشلا ىلع ذخأ ام ريربتو ةفّللا ءاملعو يبرعلا رعشلا ةقلامع
 دهاوشلا نم ريبكلا مقرلا اذه قالطإ رمأ ىقبيو "هنم ٌدشأ وه اميف نومدقألا
 يذلا ّصّنلا ّنوكي نأ نم كش ذب ثحابلا عقوي داي ٠ .ًٌالجترم أرمأ ةبيرغلا ةيرعشلا
 دقو ءضارتفالا اذه يفنت نئارقلا ّنكلو هلک حرشلا ال حرشلا ٌرصتخم وه انلصو
 .ًاديفم هلمجم ےب ناك ءًاداهشتس | ّصّنلا حتفلا وبأ عبشأ

 ملعلا وهو - ريثألا نبا مالك رودي ةقيقحلل ةبناجملا تاداقتنالا هذه كلف جو
 ةرورض وحنلا ةيصان كالتما كب نوري نيذلا ىلع هبضغ ماج بص ذإ -زرابلا
 يذلا يَّنج نبا دقتنا نم ةلمج 4 دقتنا نأ ناكف :هحراشو رعشلا قوذتمل وأ رعاشلل
 ءالجتساو رعشلا عم يطامتلا 2ب - همعز ىلع - ةيوحنلاو ةيوغللا هتفاقث هدفت مل
 اهيلإ هتني مل ةجرد ىلع وحنلا ملع نم ناك دق ينج نب حتفلا وبأ اذه» : لاق .هيناعم
 نع ٌىنغ ذب ناك ةروع نع فشك يبنتملا رعش ريسفتل ٌبدُثنا ملف اذه عمو «هریغ
 هرعش نم تايبأ ىلإ ءاج هنأ كلذو ًاشحاف أطخ ةريثك عضاوم ےب أطخأ هّنأل ءاهفشك
 ٍناكم  لوقي مث . كلذ هيلع بيع دقو ٠ .ىنعملا نم هتنمضت امم دنضلاب اهحرشف
 7 :يبنتملا لوقل ينج نبا حرش ىلع ًاقلعم رخآ

 اههاياتت هقرب رطم نم ٌتمستبا املك يدخ لت

 مل ريثألا نبا نأ ىلع لجل اذه ٌَعفنل ماقملا اذه 4 اعفان وحنلا ناك ولو»
 حتفلا ابأ نأ ىلإ ريشي ريثألا نبا مالكف كلذ عمو ٠ .حتفلا يبأ مالك لقن ب أقيقد نكي

 مالك لقن ةفيلخ يجاح نأ ىلع 8٠١/١- -۸١١« ؛ةفيلخ يجاح ءنونظلا فشك (1)
 . باوصلا وهو ««ةردان» يدحاولا ةطوطخم يف يه عوبطللا يف «ةدراب» ةظفلو «يدحاولا

 .دعب امو ۲۸١ ؛برعلادنع يبدألا دقنلا خيرات رظنا (۲)
 نبا ؛ ةيئاطلا يناعملا نم ةيدنكلا ذخأملاب ةاّمسملا ناهذدلا نبا ةلاسر ىلع درلا يف كاردتسالا (۳)

 . ٠١ ؛ريثألا

 ۷ نم )67
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 اهل همهف 4ے ہدقتن ذا يتلا تايبألا كلت يهو ءيبنتملا تايبأ ضعبل هحرش هيلع ذخأ دق

 ٌرخآلا اهضعب 2 ًاراذعأ هل سمتلاو اهضعب 4 هبوصو «يضورعلاو ةجروف نبا

 .نيسرادلاو حاَرشلا نم ٌةرهمج

 نمض هب ًاصاخ ًاجهنم لکت ينج نبا حورش نأ نورصاعملا نوثحابلا ىأر دقو
 ٌرصتقي ِهَّنإف ينج نبا امأ» :لوقي ةوابق نيدلا رخف روتكدلاف .عبارلا نرقلا ةاحن ةقبط

 ىلع هحرش ةبطخ ك اذه هجهنم طسب دقو «فرصلاو بارعإلا ىلع هحورش رثكأ ب

 فيرصتو قاقتشاو بارعإ نم هيف ام نايب ىلع ٌلمعيس هّنإ :لاقف ؛ةسامحلا ناويد

 نم ٌهركذ كلذل بيف «بارعإلاب ُدَقعني ام الإ يناعملا ريسفتو رابخألا حرش ابنجتم
 مهريغو يريمنلاو يترميدلاو شاير يبأ لاثمأ نم ٌةعامج هيلإ قبس دق كلذ ناك ثيح
 ريسفت ےب عنص كلذكو»: لاق مث .( '!ءبارعإلا ةعنص نم هيف ام لمعل | وضرعتي نأ نود

 .(7يدحاولا هب ضرع ىتح يوللا بناجلاب مامتها عم يبنتملا ناويد

 هلّمحي يٿج نبا نآ هيف ىري ذإ ؛يّنج نبا حرش يزيربتلا بيطخلا دقتنا دقو
 ةييرغلا ةغللا ركذو تاد داهشتسالا نم راثكإلا 2 ْنعمي ذإ ءهيلإ ةجاح ال ام لاقثألا نم»

 تركذو .هتالكشم ٌتحضوأ مث» :دنزلا طقس حرش ك لاق اذهلو .”!«يناعملا داريإو
 كب بيطلا يبأ رعش هرسف ينج نب نامثع حتفلا يبأ ةقيرط كلاس ريغ هيناعم

 لق ام حرّششلا ريخف «يناعملا داريإ نود ةيبرفلا ةغَللا ركذو تاداهشتسالا نم راثكإلا

 خخ ردص نيحراشلا نم الك نأ یری ةوابق روتكدلا ناك اذإو (ٌلمیف لطي ملو ؛لدو
 نوكي نأ يفن ىلإ نيعوفدم انسفنأ دجن اَنَِّإَف ءهرصع كب جار ام صئاصخ نع هحرش
 .هباتك 2 اهنم أريثك حضوي ملو «يبتتملا يناعم نود فقو ينج نبا

 نم ةسداسلا ةقبطلا ينج نبا دعو ؛تاقبط ىلإ حارشلا ةوابق بتر دقل
 ةقبطلاب انيقتلا حارشلا نم ةسماخلا ةقبطلا انرداغ اذإف» : لاق ثيح حاّرشلا
 يدمآلاو هيولاخ ْنباو يلاقلا يلع وبأو يجنزراخلا دماح وبأ اهتمي يتلا ةسداسلا

 وبأو ينج نباو يرمتلا هللا دبع وبأو ئاريسلا نب دمحم وبأو يسرافلا يلع وبأو

 . 1۵٤-۱١۵ ؛ةوابق نيدلا رخف :د ؛هحورش يف يزيبربتلا بيطخلا جهنم (1)

 .060١؛ن.م (؟)

 . ؛ن.م (9)

 )٤( ؛دنزلا طقس حورش :رظنا ءدنّزلا طقسل هحرش ةمدقم يف يزيربتلا مالك رظناو ءن.م ١/ ٤
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 ال ءارعشلا نيواويدل حورش نم ءاملعلا ءالؤه بلغأ نع رثأ امو ,"!«يركسعلا لاله
 نبا نأ ىلع هحاحلإ ةلأسمو .ًالداعو اقسم ةقبطلا هذه ےب ينج نبا عضو لعجي
 وأ ةسامحلا لكاشم حرش امك !بارعإلاو فرصلاب هحورش لغشي ينج
 اجلا يفلُي الف '!جهبملا باتك ك امك تحبلا برملا ريسفتلا ىلإ فارصنالا
 يدحاولا ىلع ةوابق ذخأ دقو .يناعملا نع ثحبلا وهو ينج نب المع نمرخآلا
 راصنأ ىلع هحورش خذ دمتعا يزيربتلا نأ ركذ نأ قبسو ٠ ينعم اب ة ةريثكلا هتيانع
 )ينج نبا ءالؤه نيب نمو ءيرصبلا بهذملا

 هيف لب ؛ناويدلل حرش دّرجم نكي مل ينج نبا حرش نأ ىلإ انرشأ نأ قبس
 مل ام رعاشلا رعش نم مهفي نأ نكمت هنأ یری ينج نبا ن | ناك ثيح رعاشلا نع عافد
 ناك يتلا ةضماغلا بيطلا يبآ يناعم فاشتكال هركذ لامعا ىلإ ًاريخأو هل هتمزالم لوطو رعاّشلا نم ينج نبا برق ىلإ وه مهفلا كلذ درم نأو .نورخآلا همهفي
 ءهالت نم عيمجل ًاعجرم ناك هَّنأ ينج نبال ركذُي ام مهأ نمو ٠ ًادمع اهيلإ يمري
 حراشلا دنع دري مل ام اولمكأو ءاهضعب نم اودافتسا وأ هءارآ اودمتعاو «هنع اوذخأ
 ىنعم لاب ذخألل ًايلاغ بهذت تناك يتلا ينج نبا ءارآ نأ ىرن قايسلا اذه كو .لوألا
 انتلصو دقو ٌةريثك تاضراعمو ًادودر تراشأ دق رعاشلا هيلإ ىمر يذلا ديعبلا
 :اهنم دودرلا نم ٌةريبك ةليصح

 .يناهفسألا نمحرلادبع نب هللادبع مساقلا يبأل يبتتملا رعش تالكشم ك حضاولا
 نع ناويدلا ىور دقو :[غ554-11] يضورحلا لضفلا يبأ تاداقتناو ءارآ <

 يبتتملا مداخ ينارعشلا ركب يبأ ىلع هأرق ثيح ,يّنج نبا ريغ رخآ قيرط
 حيرجتلاو ةوسقلاب مستت يضورعلا تاداقتنا تناكو .يمزراوخلا ركب يبأو
 وه تاداقتنالا كلتل ساسألا انردصمو .هتاجيرختو ينج نبا حورش ضعبل
 ش .يدحاولا حرش

 ١/ ؛ يزيربتلا بيطخلا جهنم 0010
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 دقني حتفلا يبأ ىلع حتفلا هاّمسو «لوألا ءينج نبا دقن 2 ةجّروف نبا اباتك
 هيف دقني ينج نبأ ىلع ينجتلا يناثلاو ,ينج نبال يبهولا حتفلا باتك هيف
 :ةجّروف نبا باتك ةيمست ىلإ نيسرادلا ضعب بهذو ءريبكلا رسفلا باتك
 تدرو ءارآ دقن ىلع قو باتكلا نأ ىري اذهب وهو ؛حتفلا يبأ حتف ىلع حتفلا
 درت ملو رسفلا ب تدرو ٠ يج نبال ورش ىلع دودر باتكلا يو ءرسفلا 4

 ءًاعم ينج نبا يحرشل أدقن باتكلا نوكي نأ أ ُبّلغي امم . يبهولا حتفلا ذب

 .")تفلا يبأ ىلع حتفلاب هتيمست بوصيو
 ..ه0۸٤ ةنس ىفوتملا ءيسلدنألا ةديس نبال يبتتملا رعش نم لكشملا حرش

 .("يوحّتلا ماسب نبال هيناعم لكشمو يبنتملا تاقرس

 ريغو ةرصاق اهبلغأ 2 يهو ؛ينج نبا حرش ىلع يدزألا ديحولا تاقيلعت

 .اعم هناويد حراشو رعاشلا ىلع تبصناو ءةيعوضوم

 .ينزوزلا لهس يبأل رسفلا رشق

 يبأك ٌرابك مالعأ اهب ماقو ينج نبا ىلع درلا تنمضت ىرخأ ٌتافَلؤم ةمثو
 جاتو يبنتملا ديملت يعبرلا سيع نب يلعو ,ىضترملا فيرشلاو يديحوتلا ناّيح
 يدحاولا حرشك ةريبكلا حورشلا نأ ىلإ ريشن ًاريخأو «مهريغو ي يدنكلا نيدلا
 نم ًاريثك تنمضت دق ىفوتسملا نبال ماظنلاو يربكعلل ًاطخ بوسنملا نايبتلاو
 مهفل ساسألا ردصملا ينج نبا ىقبي ثيحب هيلع حاّرشلا دودرو ينج نبا حرش

0 

 ينج نبا راكفأو ءارآ ىّقلتي ناك هّنأب يرعملل دمحأ زجعم درفتيو ١ ؛يبتتملا رعش

 اوفرتعا دق ىمادقلا حاَّرُشلاو داقنلا ناك اذإو .ريغ ال دييأتلاو لوبقلاب

00) 

)0 

 : ينج نبال هدقن ضرعم يف لاق ثيح «ريثألا نبا «حتفلا يبأ ىلع حتفلا» ب هتيمست ىلع صن
 امهدحأ :نيباتك هيلع فّلأو ؛ةجّروف نبا هل لاقي «رويندلا لهأ نم لجز هل بدتنا دقوال
 . 79 ؛كاردتسالا .«حتفلا يبأ ىلع حتفلا» امس رخآلاو ينج نبا ىلع يتجتلا هامس
 اذه يبنتملا تاقرس نأ ١١0 ص «يناثلا ددعلا ء١۷ ؛دلجملا ؛ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم يف
 جارسلا نبال باتكلاو ءارعشلا رئاخذو بادآلا رهاوج باتك نم ريخألاو عبارلا ءزجلا وه

 - ۱۱٩ص + ٤ج ۰ جم ؛ عمجملا ةلجم يف ةيادلا ناوضر روتكدلا هدروأ امك ؛ ةيرتتشلا

 . ۱۹۸٩ ؛توريب ؛ىمالسإلا برغلا

 مالا



 اوذخأو « ءةهج نم فيرصتلاو بارعإلا ةعانص 2 ةريبكلا ينج نبا ةردقمب
 ىلع ليلدتلل ميدقلا رعشلا نم اهذخأي يتلا دهاوشلاب لقثم هنأ هحرش ىلع
 يبنتملا يناعم مهف ىلإ لصو اذإ ىتح اهريثي يتلا ةيوحنلاو ةيوغللا لئاسملا
 صوصُتلاو ءارآلا ضعب نأ وهو .هيلإ راشي نأ '؛ بجي أرمأ ناف .قفوي مل هسفن
 ىمادقلا | داقُتلا هركنأ امو .('"ةّماَّتلا ةقدلاب 3 مّتمتت مل داقتلا ءالؤه اهلقن يتلا
 وأ رودنم روتكدلا ىريو ©" ايلا داقثلا ىدل ًاناسحتسا ىقال ّصَنلا مهفل
 ةقيمعلا تالامتحالا ىلع بابلا حتفيو ٠ .ديعبلا ىنعملا ىلإ ًامئاد بهذي ينج نبا
 رعش ضعب ذب نأ ىلع رودنم ٌلُثديو .بيرقلا ىنعملا ىلإ بهذي ةجروف نباو
 يذلا بابلا نم هيلإ لوخدلا اننكمأ ًاعئار ًايسفن ًادعبو ًاقمعو ٌةيلامج يبتتملا
 نم ىمادقلا لك سيلف ءهبراغ ىلع لبحلا قلطي ال يكلو .'"'حتفلا وبأ هحتف
 ىرنو ؛ةرشابملا | يناعملا نم ًالدب ةديعبلا يناعملل هسملت ينج نبا ىلع ذخأ
 .امهريغو ('!نايبتلا بحاص دنعو دمحأ زجعم 4ب يرعملا دنع كلذ ىدص
 ناك امهالك ذإ هسفن يبتتملا تاءا اءارق انل ٌلقني ناك ينج نبا نأ ىلع ديكأتلا عم
 .تاقاط نم ةملكلا ىدل ام ىصقأ نع ثحبلاب ًاعلوم

 ًاريسفت ةملكلا ريو ؛ .ٌلمتحي ال ام انايحأ ملا مح دق عتفلا وبأ نوكي امير
 امّنِإ بابلا اذه نم هيلإ تهجو يتلا تاداقتنالا بلغأ نكلو ؛هريغ ىلإ رعاشلا ىمر
 ال هل ٌةدحاو هذهو «بيرقلا ىنعملا نود تيبلل ديعبلا ىنعملا سمتلا حتفلا ابأ نال تناك
 نم ءيش ىلإ حتفلا وبأ بهذ اميرف .ًانايحأ َرمَّشلا دسفت دق ٌةغلابملا تناك اذإو « هيلع
 هل هريسافت نم ٌريثك ىقبي كلذ عمو ٠ .ًاطيسب وأ ًاضماغ ناك بيرقلا ىنعملا ّنأل كلذ
 اذاو ٠ )كلذ ب كش ال ًافارسإ اطخلاب هّماهَنا نوكيو ءنيريثك دنع ًالوبق تقالو .هجو
 ذب ًاعدب نكي مل ِهّنإف ًارياغم ئىنعم اهيلع ىنبو ءام ةياور 2ب درفنا دق حتفلا وبأ ناك
 امب ةياورلا 2ب داقتنالا ىمرم اوتاكو .نيرخآلا ةاورلا نم ددع لث هشم امّناو ,كلذ

 )١( ؛برعلا دنع يجهنملا دقنلا 774 .

roi. )5( 

 .ن.م 9

 )٤( ؛دمحأزجعم ۲/ ۳۸۹.

 )٥( ؛نایبتلا ٤/۱۷۸ .

 577 ؛يجهنملا دقنلا ()
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 ددع نأ انفرع اذإو . امهريغو تسود نباو يمزراوخلاك ًافاعضأ ينج نبا قوفي
 عومجم ىلإ ٌليلق ينج نبا ىلع يدحاولا ىتح وأ ةجروف نبا اهيف در يتلا تايبألا
 .يبنتملا رمش ميدقت ب حجن دح يآ ىلإ انكردأ مخضلا هحرش

 :يليامب عافدلا كلذ ىلجتو ,رعاشلا نع عافدلا ةمهمب هسفن ينج نبا مزلأ دقل

 ,عيكو نبا ىلع هيف دري :كلذل ًاباتك سرك دقو نعاشلا نع ةقرسلا ىفن -آ

 امك عاضدلا كلذ نم ًائيش ناويدلل هحرش نّمض دقو < .انلصي مل فسألل باتكلا نكلو

 يب يرقي حبصلا ضايبو يشنأو حيل عفشي ليللا داوسو مهروزأ و م 14 500 017 5 2 .٠

 هرعشو يبنتملل اوضّرعت نيذلا و ءابدألا نم ٌريثك حتفلا يب أ مالك لقانتو

 ."!ههريغو عبصلا كب يعيدبلاو ةميتيلا 2ب يبلاعثلاك

 :ةيدئاقعلاو ةيقالخألا ةيحاتلا نم ىبنتملا نع عافدلا -

 رعاّشلاب كيكشتلا ةهجو حاَرشلا ضعب اههجو «تايبأ يبنتملا دئاصق 4 تدرو
 ىنج نبا كلذ 2 يوتسيو ءةعيرشلا دودح ضعب نع جورخلا وأ داحلإلاب هماهثاو
 رمي ناك اذه نم ًائيش اهيف َّنأ ُدقتعي حتفلا ابأ تلعج يتلا تالاحلا كو ؛هريغو
 مجرتت نأ بجي ةّقحلا ةيرعاّشلا ّنأل ال كلذك ٌرعاشلا نوكي الأ ًامسوتم الجو اهيلع
 :هلوق يفق . نيرمألا نيب ينج نبا زيم دقف ءنيدلاب لماكلا مازتلالاو قحلا داقتعالا

 بقانم نم مكل ام ىدجأو كوبأ ةا يماهتلا تايآربكأو

 ناك دقو ,رهاظلا حينش ةلمجلا ب وهوم : لاقو ءءاحلاب تيبلا ينج نبا یور

 ءارآلا تسيلف اذه عم ًاعنقم ارأ تسل امب هنم راذتعالاو هل جاجتحالا 3 فّسعتي

 اوري مل ًاعيمج داّقتلا نأ ىلع «رعشلا ةدوج 4 حدقي امم نيدلا ے تاداقتعالاو
 0 )تقلا وبأ هآر ام تيبلا 4#

 )١( :ةديصقلا ؛لوألا دلجملا ؛رسفلا  ۳١:تيبلا ۷

 ) )5؛ يجهنملا دقنلا رظنا 719 .

 71 :تيبلا ٠٣ ةديصقلا ؛لوألا دلجملا ؛رسفلا (۳)

 .771و ۳۳۱ ؛ يبنتملا ناويدل يدحاولا حرش (4)

 ففي



 :هلوق كو
 لمحلاب قرط ال مآ نطب ىلإ هلّمح دعب نم داع ٌديلو يسفنب

 لثم يدحاولا در امنيب ("!تثعبلاب ٌلوقي ال هنأ ىنعملا نوكي نأ ينج نبا يشخ

 .("ريسفّتلا اذه

 :هلوق كو
 ماجرلا تحت ىرك ل مأت الو داقر وأ داهس نسم عمت

 ..""اهل َدابتنا ال ربقلا ةمون نأ دارأ نوكي الأ وجرأو» :لاق

 رعش ذي ةرباعلا تاراشإلا هذه لثم ةجلاعم ذب ًايعوضوم يدحاولا ناک دقو

 (؛طهريغ مأ ينج نبا تاجاتتتسا

 اهيف ٌةّيوحن لئاسم وأ تارابع وأ بيكارت وأ ظافلأ يبنتملا رعش كب تدرو-ج
 امو ءاهنم ريثك كب باصأ يبنتملا نأ ىلع ليلدتلل حتفلا وبأ ىربناف ,ةرورضلا نم ءيش
 ٌٍضوضرم يّبنتملا رعش ذي ام ٌضعبو ,هنم ٌريثك هفالسأ دنع ناك ةرورض نم هيف عقو
 .هملقل ٌنانعلا قلطأ انه نمو. يّموكلا بهذملا ىلع لوبقم هنكلو «ي ىرصبلا بهذملا ىلع
 ىرخأ ٌةرمو .حرشلا ىلع ًاليقث ًائبع ال ًانيمث ًازنك دعت يتلا دهاوشلا داريإ ےب بهسأف
 روتكدلا لوقي ءًانعطم ال ينج نبال ةنسح اذه ب اوأر نيرصاعملا داّقتلا ّنأ ىلإ ريشُن
 نيعب فّنصملا اهيف رظن ,يبتملا ةغل ىلع تافقو باتكلا اذه ود :يئارماسلا ميهاربا
 :ميهاربا لامك روتكدلا لوقيو أ *ا,قريبك دئاوفب ىتأض ,ةييرعلا قث ةاقدب ريصيلا يوغللا
 ىلإ جاتحي ام بارعإ يو .يوحنلا بناجلا ذب هعسوت ًاضيأ حرشلا اذه تازيمم نمو»
 .دوصقملا نايبو ىنعملا حيضوت ىلإ يضتقملا هنم بارعإلا

 .19 تيبلا ١9/4 ؛ةديصقلا ؛ يناثلا دلجلا ؛رسفلا )010(

 . 41١-415 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش 00

 . 5١ تيبلا ٠٠١ ؛ةديصقلا ؛ثلاثلا دلجلا ؛رسفلا 0
 "مالو ؛ يبنتملا ناويد ىلع يدحاولا حرش رظنا )4(
 . ٠١ ؛يئارماسلا ميهاربا روتكدلا ؛ يبنتملا مجعم نم )0(
 .0 ؛رظناو ١/ ۲٠۲ ‹ يصولخ ءافص روتكدلا ةرشن « رسفلا )030

 ملغ



 يذلا روفاكل هحدم هل رربي نأ حتفلا وبأ دارأ يبنتملا نع عافدلا راطإ ود
 حدم 24 يبنتملا تايبأ نم ًاريثك نأ يهو ,ٌةماه ٌةلأسم راثأف .ةداجإلا لک هيف داجأ
 :هلوق اهنمو ءءاجهلا نطبت روفاک

 بتلقي هئامعن ل تاب نمل  ًادساح تاب نم ملظلا لهأ ملظأو

 :هلوقو

 : ةلوقو
 هدرو ريّلا رجعي ءامب ُتيرش  امّيرف كنم ُتلَمْأ ام تلن نئل

 "ويف طرفأ دقف .هسفن يبنتملا ىلإ بهذملا اذه وزعي حتفلا ابأ نأ مغرو
 ٌةلماك ٌةلاسر صّصخي مهّدحأ نأ ةرّحأتم ةلحرم 4ب ىرن ىح «هالت نمل بابلا حتفو

 نأ ىلع لدت ًءارآ حتفلا وبأ انيلإ لقني لب “اجه ىلإ ةيروفاكلا ٍحئادلا بلق ب
 ٍلوبقم يرعش بلاق ےب هداوس حدتمی ناك دقف :هحودمم جاعزإ دمعتي ناك يبنتملا

 :هلوقك

 ايقاقو هفلخ ًاداوس تّلخو هنامز نيع َناسنإ انب تءاجو

 :هلوفو

 ركذي نأ هّتوم ناكد :هل لاق رعاشلا ىلع تيبلا اذه حتفلا وبأ أرق امدنعو

 رثألا ربكأ ينج نبا لاوقأل تناك» هنأب رودنم روتكدلا رّرقي قحبو "' !ءهداوس هل د دحأ

 .اذه انموي ىلإ نيقحأللا ىلع

 . حرشلا ياش يف اهارتو ««ءاجه ىلإ هبلق نكي ك اذهود :ًالئاق دهاوشلا تارشع حتفلا وبأ دروأ )0(

 قيقحت ءيمورلا هداز ماسح ؛ءاجهلا ىلإ حيدملا نم يبنتملا تايروفاك بلق يف ةلاسر )۲(

 . 1۹۷۲ ؛توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم ؛ محن فسوي دمحم روتكدلا

 . ۲٤٩-۲٤٤ ؛رودنم روتكدلل يجهنملا دقنلا رظناو . 1 ؛ تیبلا «21) ةديصقلا ؛رسفلا )۳(

 .ن.م ()
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 يهو «يبنتملا رعش لب ةّماه ر ةلأسم ةراثإ ب ينج نبال لضفلا دوعيو-ه
 ةموصخ ناك يتلا رعاشلا تايبأ نم ٌريثك تردص ةأرجلا هذه نعو 3 ةّيسفئنلا ٌةأرجلا
 ةقامحلا ىلإ هنوبسنيو ؛ نيِبعَّتلا نسحو ةقايللا نع ًاجورخ اهيلع همادقإ ےب نورب
 صوصُلا هذه عم لماعتيل ينج نبا يتأيف ءاهعضاوم ريغ  ءايشألا عضوو
 اهلوطب مالسإلا دالب ب تاولفلا باج يذلا رماغملا لجرلا اذه نأ دّكؤت ۵ ةيعوضومب
 .ًافقاو داشنإلا مدع ينادمحلا ةلودلا فيس هنامز ريمأ ىلع طرتشاو ءاهضرعو
 ىلع هظافلأ 2 دج ٌرساجتي ناك امّنِإ «هگالما هّمساقي نأ يديشخإلا روفاك بلاطو
 حاّرُشلا ذخأ دقو .("!هلعفو رعاشلا لوق نيب مجسني قوم وهو ٠ .ينج نبا ريبعت ٌدح
 .ةلماك ينج نبا دهاوش دعب اميف

 بتك دقف ءرعاشلا نع عافدلا رعاشم نولمحي نورخآلا ناويدلا ةاور ناك دقلو
 ,ةياوزلا ةلكشم اهيف هراثآ اًممو .يبنتملا رعش ءيواسم 2 ٌةلاسر داّبع نب بحاصلا
 نبا عتص نم اهتنأ ةاورلا ضعب اهيلع درو ٠ ءرعاشلا رعش 4 تدرو ًاظافلأ دقتنا دقف
 :هلوق يفض ,رعاشلا ال دابع

 ايأ تعمسو» : :ًالئاق يدحاولا ركذو .(اهتاليوارس) ةظفل هيلع بيعي ذخأو

 «ٌبحاصلا هريغ اًمم اذه :ٌلوقي ينارعشلا ركب ابأ ثعمس : د :لوقي يضورعلا لضفلا

 يف هلوقك ناويدلا كلذ يف رظناو 2787 ؛ سابع ناسحإ ؛برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات ()
 : ةلودلا فيس تخأ

 بنلاب هلاّألإ ملعي سيلو اهمسبم نسح اح نيح نملعي

 : ةلودلا فيس ةدلاو يف هلوقو

 لاممجلاب نقكلاه جولا ىلع طونحاتتقلاخ هللا ةلسص

 :روفاك يف هلوقو

 ءادوسةرينم س شبس مشلا ترذامّلك سمّشلا حضفي

 : كتاف يف هلوقو

 مع اقع لقعلا ضعبو نطلتخااذإ ةدساح نو جمله قليدقو
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 :رعاشلا لوق ذب (رطبسم رّطبسم) ةظفل ٌبحاصلا دقتن دقتناو يمزراوخلا هاور

 لامك كنا بلع كلمو ٌرطبسم كقوف ٌرعلا قاور

 :ًاضيأ يدحاولا لقن دقف .دقنلل ّئمرم ةملكلا ب دجي مل ةحروف نبا نأ عمو

 درو «يبتتملا مداخ ينارعشلا ركب ابأ تعمس :لوقي يضورعلا لضفلا ابأ تعمس»
 قاور :بيطلا يبأ ىلع انأرق :لاقو ,ةظفللا هذه ركنأف ءهرعش . هيلع انأرقف ءانيلع
 ىلعو ."!ءهب هباع مث بحاصلا هيلع هريغ امّنإَو :يضورعلا لاق .لظتسم كقوف ٌرعلا
 ابيع ةيمسرلا ةياورلا كب ري ملو .رييفّتلا اذه لثم ىلإ رشي مل ينج نباف لاح لك
 عم يبنتملا قذاوت ىلع هتدامك ةلثمألا ميدقتل ىربنا سكعلا ىلع لب .رعاشلا | هب باعد
 ةجروف نباك يبنتملا داّقُت ٌضعب هذه هتلاسر ےب بحاصلا ىلع نمط دقو. .هفالسأ

 يسينتملا لوح ةركادلا كراعملا هاجت دايحلا فقوم دخَنا يذلا يناجرجلا يضاقلاو

 مدع هثاعدا وأ هئاليخ ةلأسم نم يبنتملا موصخ ّضعب هريثُي ناك ام امأو .' "!ورعشو

 نبا دنع ٌبسحُي ٌباسح هل نكي ملف مهنع ذخألا وأ هفالسأ تاعادبإ ىلع عالطالا
 ,ًالدتعم ًافقوم اوكلس نيذلا نيّيعوضوملا يبنتملا راصنأ نم حتفلا وبأ دعو .( ل ىثج
 ,"ادقّتلا كب ةيعوضوملا بابسأب نولسوتيو .ةئيسلا بناج ىلإ ةنسسحلا هيف نوعضي
 تايبأل ريفّصلا حرشلاو ريبكلا حرشلا :ثالثلا هبتك تراد ةيعوضوملا هذه كلف كو
 هّنأ ينج نبا انل ركذ دقو . هّنكطختو يبنتملا رعش ب عيكو نبا ىلع ضقنلاو هيناعم
 نع ذخأ امو ركتبا امو هرعشب لاوحأ نع ثّدحتي باتك عضو ىلع ةيّثلا دقاع ناك

 هتاواسم وأ هقيس نم ىلع هّلضف هيف ىرنل باتكلا اذه عضن ملو» : :لاق ثيح .هريغ

 ٌلاوحأ هيف ركذن ءأباتك كلذل درفنسو «بابلا اذه يصقتسنو .هنع هناصقن وأ هايإ
 اذإ اميف ًاملع طحت ملو .أ هللا نذإب هعّبَتاو هلیقت امو ؛هعدتباو هعرتخا امو هرعش
 . كلان ىلع هدعاست مل ماّيألا نأ مأ كلت هّيركف دشن دق ينج نبا ناك

 )١( ؛يدحاولل يبتتملا ناويد حرش ۲۷۸ .

 ) )5م.ن؛١؟".

 . ۲۷١ ؛ سابع ناسحإ روتكدلا «برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات رظنا (9)

 . داصتقاب نكلو «نيثدحلا ءارعشلا رعش أرقي ناك يبنتملا نأب ينج نبا فرتعي (4)
 . ۲۷۸ ؛برعلا دنع يبدألا دقنلا (6)

 . ۲۲ تيبلا « ٠١ ؟ ةديصقلا « يناثلا دلجلا ؛رسفلا (1)

VY — 





 لوألا لصفلا

 هتياورو ناويدلا بيحرت

 رعاشلا ىلع همظعم وأ ناويدلا أرقو ءًالماك يبنتملا ناويد ينج نبا ىور

 زربأ نمو :نورخآألا هتاورو يبنتملا ذيمالت هردصم «قيثوتب هيلع هّتءارق ززعو :ةيسفن
 ءهتايح نم ةريخألا هتالحر ے4 رعاشلا قفار يذلا يرصبلا ةزمح نب يلع ءالؤه

 رعاشلا طخب امإ يهو .ينج نبا اهيلع علَّطا يتلا ةّيطخلا خسُتلا وه ٌرخآلا ردصملاو

 هيلع ناويدلا اوؤرق تاقث ةاور طخب وأ

 فورحلا بسح هتياور وهو «ناويدلا ةياور 4 جهنم سسؤم ينج نبا ناك اذإو

 ضراعنس اَنَنإَف لبق نم اهيلإ انرشأو ءاهيف هسفن مزلأ ةقيقد ةيجهنم قفو ةيئاجهلا

 ةياورك دئاصقلل يخيراتلا بيترتلا مزتلا اهضعب ىرخأ تایاور عم ينج نبا ةياور

 بيترتلا ٌمزتلا اهضعبو ٠ ,حضونس امك يفخ ٌطيخ حتفلا يبأ عم اهعمجيو ءيدحاولا
 نمو .نايبتلا بحاصك مات هبش ءادتقا هتياورب ىدتفاو «حتفلا وبأ هّنس يذلا يئاجهلا

 : اثالث تالاح دصرتس ةضراعملا هذه لالخ

 .ةّماّتلا تاعطقملاو دئاصقلا ةياور ١.

 .ةدحاولا ةديصقلا 4 ةلماكلا تايبألا ةياور ."

 . دحاولا تيبلل ٌةددعتملا تاياورلا ٣.

 :ةماّتلا تاعطقملاو دئاصقلا ةياور ١-

 ًالماك رعاشلا رعش ةياورل ةيولوألا يطعيس هنأ ىلع حتفلا وبأ صن دقل
 مدقي ال هّناو ءساّنلا يديأ نيب ٌةدوجوم اهَّنَأ ىأر يتلا رومألا ةّيقب ىلع كلذ ًامدقم
 عم حتفلا يبأ ةياورب ناويدلا ةضراعم نم هانحرط امب انذخأ اذإو « اهضرع 2ب ًاديدج

 ًايراقت كلانه نأ ىرن هريغو ينج نبا ةياور نيب هحرش ے عمج دقو :يدحاولا ةياور

 .نيحراتشلا نيده ىدل تاعطقملاو دئاصقلا دادعأ نيب ًاديدش

 :وهو ؛ةروسكملا ءابلا يور ىلع دحاو تيب ةياورب حتفلا وبأ درفنا دقل

 مالو -



 يدحاولا ال ن ناويدلا ةاور نم دحأ دنع دري مل تيبلا اذه نأ ىلإ انه ريشنو
 ,ىرخألا خسنلا نود لصألا ةطوطخم كب درو تيبلا اذه نأ ىلإ ريشن امك ؛هريغ الو

 ردصملا ىلإ راشأو .يبتتملا ناويد تادايز 2 ينميملا زيزعلا دبع ةمّدلعلا هدروأ دقو

 . بطلاب رسفلا نكي ملو ءهنم هاقتسا يذلا

 ةياور تم  تامّطقم تس كلانه نأ دجنت ناويدلل يدحاولا ةياورب ًأذخأو

 :هحرش ت يلاتلا يخيراتلا لسلستلا بسح يهو «حتفلا يبأ دنع درت مل ؛يدحاولا

 : امه .ناتيب يهو «ىلوألا ةمّطقملا

 اعامتجا كاذ دعب هللا سضقو _ اشرتفاف هتددو نم يبأب

 اعادو يلع هميلست ناك  انيقتلا امل ًالوح انقرتفاف

 ,ءابص ب ًاقيدص اهيف بتاعي :تايبأ ةثالث نم ةفلؤم يهو .ةيناثلا ةعّطقملاو
0 

 و 7 : يهو
 - 3 وع س 3

5 2 2 

 كب كنم يلغش ناكوم السلا در نع ٌتفشف

 : مهو «ينادمحلا رئاشعلا يبأ ءارطإ  ناتيب يهو ؛ ,ةثلاثلا ةعّطقملاو
 ؟ءامغلا تش امّلك يرسيو اوهر ٌميرلا بهت ينّذإ نعأ

 ماركلا اذكو اهب ةسجبت عابط هلمامفلا نسكلو

 يبنتملا ناويد حرشو ؛ينوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع ةمالعلل يبنتملا رعش تادايز :رظنا )00(
 . ٠۹۳۰ ؛رصم ؛ ةيراجتلا ةبتكملا ٠٠٠١ /۲ ؛ يقوقربلل

 . ٦ ؛يدحاولا حرش (۲)

 .رسفلا نم (د) ةخسن يف ةعّطقملا هذه تدرو دقو ء١٠ ؛ن.م (۳)
 .رسفلا نم (ك)و (د) يتخسن نم لك يف ناتيبلا درو دقو .558 4؛ن.م (5)

 -مم.-



 ةلودلا فيس حدم . ؛ءلجر ىلع اهيف 3 ,تايبأ ةعبس يهو ءةعبارلا ةعّطقملاو

 3 يهو ءهمون 2 اهمظن هنأ ىعدا ؛تايبأب

 مالحألا 2 تلق امانعمس دق

 يش الب تهبتنا امك انهبتناو
 يعلا متان هّتيتك اميف تنك

 عإلا قر اذإ يكتشملا اهُيأ

 َّنلا 2 ٌلوقلا كرتاو ّنفجلا حتفا

 تم الو نقم هتع سيل يذلا
2 

 يئدلا ينب مارك هئابآ لك

 ماسنلا 4 ٌةردب كانشانأو

 مالكلا ردق ٌلاوَتلا ناكو ءيس

 ؟مالقألا مئان تنك لهف ن

 مادعإلا عم ةدقر ال ماد

 مانألا فيس باطخ ٌزَيمو مو

 يماح مارا مل الو ليدب هس

 ماركلاميرك هتثكلوا

 "یهو ,روفاك ءاجه 2ے ٍتايبأ ٌةثالث يه ةسماخلا ةعّطقملاو

 انداوزأ لقكآلا اذ ناكول

 هئئايضأ نيعلا خاتتكل

 1 فرط | 1 د ديل

 انااسيحإ ٌهانعسوأل ًافيض

 50 يم 2 8 .٠

 ا ناتھبو اروز افغ سوی

 اتد111يإو هللا هتاعأ

 : يهو ,روفاك ءاجه ب تايبأ ةعبرأ يه ,ةسداّسلا ةمّطقملاو

 قّيضف هنم بلقلا اما دوسأو

 هّلهأ رهدلا ىلع ًاأظيغ هب تومي

 هّثكرت مث ءاصخم ىلع ثدعأ

 ىدّتلاو لقعلاو لصألا تمدع ام اذإ

 ٌبيحرف هثطب امأو ٌبيخن

 بيبشو كتاف ًاظيغ تام امك

 بسيفت يهو سمّشلا ينم ٌعّبتُي

د مازع باهولا دبع روتكدلا هققح يذلا ناويدلا ةياور كو
 تا هام ةملا هذه تلخ

 .ة054نام 6

 .رسفلا نم (د)و (ك) يتخسن يف ةعّطقملا هذه تدرو دقو «140 ؛ن.م (۲)

 E 0. م قرف

 ممل



 ٌةمّطقم ةرشع تس ماّرع دنع تغلب يتلا تادايزلا ےب اهنم دري ملو ؛ناويدلا نتم ل

 ًاصاخ ًامسق تّئمضت ناويدلل ماَرع ةعبط نكلو .يدحاولا دنع (1) مقر ة ةعطقملا ىوس

 :يهو .يدحاولاو ينج نبأ حرش 2 تدرو تاعطقم ثالث اهنم .تادايزلاب

 ماّرع دروأ ءيدحاولاو ينج نبا دنع تايبأ ةثالث نم ةفلؤملاو ؛ىلوألا ةعّطقملا
 ٠ ايصلا رعش نم يهو ؛ و شمالا ب ثلاثلا ركذو «نتملا ےس نيتيب اهتم

 بمهُدلا ال لقعلا باهذ نم ٌةّقتشم يسم يسا بلا تیس
 بقّللا ىلع ىقاملا ٌبَّقّللا اهيأاي هب كيو َتِبقُل ام كب بقلم 3 و ر 3 2 8 و 2 م م

 ماّرع دروأ .يدحاولاو ينج نبا دنع تايبأ ةينامث نم ةَّلؤم ٌةمَّطقم ةيناّتلاو

 :(”اهعلطمو ءاهيف تاياورلا براضت ىلإ راشأو ,تايبأ ةّتس اهنم
 هدّلقم ىلعأ ىلع دودصلا فيس

 يبأل هحيدم ةرتف  هلاق امم يهو .علطملا زجع 4 تاياورلا تبراضتو
 ."ينادمحلا رئاشعلا

 :امهو ,ةلودلا فيس حدم  ناتيب ةثلاثلا ةعّطقملاو
 ٌليلعلا ال اذب ميحصلا تنأو روسرلا رس اذامب تيدُق

 ٌلوزت يذهو مهيف ثبثتو ٠ ٌودعلا ءوست اذه بقاوع

 .يّبتتملل اهتبسن ةحص ىلإ نأمطا هلأ ركذ ,تادايز دمحأ زجعم قّتحم دروأ دقو
 رشع ةثالث ىلوألا ,روقاك ءاجه ےب ناتديصق اهنيب نم .ٌةعّطقم نيثالثو نيتنثثا تفلبف

 دروأ دمحأ زجعم 4 يرعملا كلو. ةاماك تسيل اهنأ ودبيو :ءنوثالثو دحاو ةيناثلاو تيب

 )١( ؛ناويدلا ٥۳٤ .

 هاله ؛ناويدلا (؟)

 فيس ٌحدمي ًاضيأ لاقو» : هلوقب تايبألا هذهل مّدق دمحأ زجعم يف يّرعللا نأ بيرغلاو 49
 . خاسنلا نم وهس هلعلو . ٠٠١/۳ ؛دمحأ زجعم .«ةلودلا

 )٤( ؛ناويدلا ٥٠١ .

~— TAY — 



 :يدحاولا دنع تدرو ثالث اهنم ؛ينج نبأ دنع درت مل ,تاعّطقم سمخ ناويدلا نتم ذب

 نم ىلوألا ةعّطقملاو :ًاقباس اهيلإ انرشأ دقو ,(105)و (19)و (75) ماقرألا تاوذ يه

 :")يهو ؛ةلودلا فيس حدم 2 تايبأ ةثالث نم ةفلؤم نييرخألا نيتعطقملا
2 3 3 - 55 00 

 يمس مانألاو قئالخلا ريخ هل نمو لالجلا يذ ةلود فيس اي

6 2 ٤ 3 55 

 2 4 م 3 مال 2, 3

3 4 0 
 رصم 2 امظُت امهّنأ ودبيو «هل قيدص ىلع امهيف دري ءناتيب ةيناثلا ةعطقملاو

 م ل ر 3 و 5

 عشعشملا قيحرلا كيف ىرج ام اذإ اهنود درولاو درولاو يوتست ىلب
 و 25 و 5 7 8 .٠

 عضوم كدارم نم داوج لكل امهلصق فوخو نمأ ايكرم امه

 ناويدلا ةياور كب حتفلا يبأ رثأ ىفتقا هنأ ركذ دق نايبتلا بحاص نأ مغرو
 ثالث داز هنأ امك ,هتياورب حتفلا وبأ درفنا يذلا تيبلا ركذي مل ِهّنإ ؛هبيترتو

 60 يدحاولا دنع اهّدجت ٍتامّطقم

 ناويد هيلع لمتشا ام ّرخآ اذه» :ناويدلل هحرش ةياهن ےب يدحاولا لاق دقو

 نع ناويّدلا ىور هنأب هفارتعا عم حتفلا ابأ نأ ىلع . ("!,هسفنب هبَّثر يذلا بيطلا يبأ
 ةغل فالتخاو بيرغ حرشو ىنعم ريسفت نم هيف ام عيمج» نأ ًاضيأ ركذ رعاشلا

 نمحرلا دبع هاور ام نيربخلا نيذه ىلإ ارق اذإو .(9«هيلع ةءارقلا دنع هئالمإ نمف

 بيطلا ابأ نأ ينج نب نامثع حتفلا وبأ ينربخأ» :حضاولا باتك كب يناهفصألا

 . 14/۳ نم كلل

 00 ن. م )۲(

 ٠١١ ؛يدحاولا يف اهماقرأو ء۲۸٤۲ /٤و ١51/7 و٤/ ٠۳۳ ؛نايبتلا يف تامّطقملاهذه (۳)

 . او ٤10و

 قيقحتب ناويأللاو . ةريخألا ةقرولا «يتبرتسش ةطوطخم ؛ يدحاولا حرش ةطوطخم رظنا )٤(

 . (زي) ؛ مارع

 ١. ؛يبنتملا ناويد (0)

YAY 



 يبأ ةياور نأ هدافم ٍيأرب انجرخ سالا هلوادت ام يقبو ؛ ءريثكلا هرعش نم طقسأ
 ىلإ ةبسُّنلا ةحيحص نوكت دق تادايّزلا َّنأو ,رعاشلا نع اهاّقلت يتلا يه حتفلا

 ىلع تادايزلا كلت نأ ىلع «هنع اهتعاشإ ذب ٌبغري نكي مل امم اهتكلو .يبتتملا

 هتماقإ ةرتف ىلإ ٌدوعي ام اهيف لب ؛طقف اصلا راعشأ نم تسيل يهف ؛مكلا 2 اهتوافت
 رّرقن انّلعلو : ةيقحلا هذه دعب ام ىلإ دوعي ام اهنم لب طاطسفلا وأ بلح ب

 وهو« ؛ىنج نبا حرش لعجي نأ نكميو» : هلوق وهو .هناويد ٌقَّمحم هررق ام نینئمطم

 ,يبنتملا رصع نم بيرق وهو «يدحاولا حرشو ؛ ,هيلع ناويدلا أرق دقو «يبنتملا قيدص

 نأ نكمي «بيطلا يبأ رعاشلا ىلإ دنس يضورعللو ءيضورعلا نع ناويدلا ذخأ دقو
 يدحاولا هداز امو "هيلع ديز امو .هناويد ب رعاشلا هتبث .ثأ ام ًارايعم ناذه لعجي

 زواجتت ال اهلمجمب يهو ,تامّطقم تس وه امّنأ انيب دقف حتفلا يبأ ةياور ىلع

 تبسن وأ رعاشلا نع تردص ةملك لك طاقتلاب سأّنلا علو أ. ًاتيب نيرشعو ةسمخ

 وأ هرعش ةميق وأ رعاشلا ةناكم اذ ديزي ال ءٌرخآ ٌرمأف اهنيودت ىلع مهصرحو .هيلإ

 .ناويدلل ةماعلا ةرظنلا ب رّيغي

 ًائدتبم ,ةيفاق لك  قيقد يخيرات لسلستل هبيترت ينج نبا عضخأ دقل

 يخيرات لسلستب اهعبتي مث ؛ةيفاقلا كلت ب ةلودلا فيس دئاصقل يخيرات لسلستي

 يدحاولا ذخأ يخيراتلا بيترتلا اذهبو ةدحاولا ةيفاقلا 2 ةماعب ىرخألا دئاصقلل

 بشر يذلا يدحاولاف «نيبيترتلا نيب ًاقيقد ًأَّطَخ كلانه نأ ثحابلا ىري ثيحب

 ينج نبا بيترت نم ٌةّمات ٌةدافتسا دافتسا ًاّينمز ًابيترت هرخآ ىلإ هلوأ نم ناويدلا

 يور ىلع يتلا دئاصقلا انذخأ ولف . نيبيترّتلا نيب ركذي فالخ ةّمث سيلو «دئاصقلل

 ف رعاشلا اهلاق ىتلا دئاصقلا تلغش :(44 - )١١ مقرلا نم رسفلا 2 يهو ءءابلا

 لساستت يهو -٤٤(« ۲۲) نم دئاصقلا ةيقب تلغشو .(؟١ - )۱١ نم ؛ةلودلا فيس

 مقرلا لمحت ينج نبا دنع (۳۹) مقر ةديصقلا نأ الإ ةّماّتلا ةّقّدلاب يدحاولا دنع

 .دمحأ زجعم تادايز يف ءرعاشلل نيتعّطقم دروأو «۷ ؛حضاولا )١(

 .اك ؛ةمدقملا ؛ يبنتملا ناويد (؟)

 «ًاّيبص رعّشلا لاقو» : هلوقب اهل مدق «تايبأ ةئالث نم ةمّلؤم ةهّطقمب هحرش يدحاولا أدتبا (۳)

 : ينج نبا لاق «نونلا ةيفاق يفو :«[تايبألا] ...ىوهلا ىلبأ :امصلا يف هلوق لوأ نمف

 ؛ثلاثلا دلجملا ؛رسفلا .:6[تايبألا] . . . ىوهلا ىلبأ» :هلاق ام لوأ وهو «هابص يف لاقو»

 . ٠٠١ مقر ةعّطقملا

FA —سه  



 تايبأ عبرأ نم ٌةَمّلْؤم ٌةعّطقم يهف ءاذه كب يدحاولا عم قحلاو :؛يدحاولا دنع (0)

 مقر ةديصقلاو ءروفاك حدم كب ةديصق دعب حتفلا وبأ اهدروأ دقو .هابص ے اهلاق

 يه اهّنأ كلذ ءًاضيأ اذه 3 قحم وهو ,يدحاولا دنع (1) اهمقر ينج نيا دنع (45)

 دضع ةّمع ءاثر ف يبنتملا ةديصق دعب حتفلا وبأ اهدروأو ٠ ابصلا دئاصق نم ىرخألا

 .هبلغأ  ًايخيرات يّنج نبا ةياور مكحي يذلا يفخلا طيخلا ىقبي كلذ عمو .ةلودلا

 :ةدحاولا ةديصقلا تايبأ ةياور -۲

 يدحاولا دنعو ينج نبا دنع دئاصقلا تايبأ ددع نيب رخآ ٌفالتخا ةّمث

 ّقحلا اذه دعي مل يدحاولا ْنأو :حتفلا يبأ بناج ىلإ ّقحلا نأ ُثحابلا نيبتي ؛هريغو
 ىلع ينج نبا تأي مل امنيب ؛ةلوحنم اهاور يتلا تايبألا ضعب نأ ىلإ راشأ ثيح
 .اقلطم اهركذ

 :اهعلطمو ينج نبا دنع ٠١( ) مفر ةديصقلاف

 ىبدذيهلاةيشاملكىدف ىلزيخلا ةشام لكالأ

 :تيبلا ةدايزب ءأتيب (17) يدحاولا دنع يهو ءأتيب (10) ينج نبا دنع اهتايبأ ددع

 0 ىذه وأ اسف ةوكرح اذإ قطان اذو تومص كلتو

 :اهعلطمو )Y۲ ةديصقلاو

 دج لنأ مل وأ ثلن هيف دجلا اذو دجم هرثكأ ةَلب يلامض لق

 ةدايزب ءأتيب (55) يدحاولا دنع يهو ءينج نبا يبأ دنع (۳۷) اهتايبأ ددع

 : امه :نيتيب

 ؟لض هل ّنوكي ال ىَّتح ٌرحلا نع ١ ٌرصقم تنأ ىتم ايندلا دكن ايف

 ("1دْمَكَلاٌنمَّيلاو ُماِّيألا هزطضتو هلاصول اهراك ودفيو خوري

 اهعلطمو 06 ۰۲) ةديصقلاو

 7٠١5 ؛يدحاولا حرش (0)

 . 7 ؟ن.م قف

 ممم



 ةرداوب َتَُنهناف َعمَّدلا ضّيغو  ٌهرئامض ةتناخف ٌبيقّرلا ىشاح

 ةدايزب < ًاتيب (؟0) يدحاولا دنع يهو ءاتيب دف ينج نبا دنع اهتايبأ ددع

 :وهو ؛لوحنم ت تیب هدعب ىوريو» :هلوقب هل مّدق « تیب

 رضان نجسلا ےب ىوذو ىلبلا دي هتدجب ىدوأ تف بابش محرإ

 :اهعلطمو )5 ةديصقلاو

 ؟ميشأ نينعاَظلا يأ ردأ ملف اوعّدو موي تعدو سفن ةشاشح

 ةدايزب ءًاتيب )۳١( يدحاولا دنع يهو .ينج نبا دنع تيب )۳١( اهّتايبأ ددع
 :وه تيب

 (”ةضرُت لبق اهّرَذ نع ةمطافك اطّخلا عسوت تشن شنا ىَّتح ٌتسلج امف

 :اهعلطمو «(۱۳۸) ةديصقلاو

 اعيتقّتلا مسلا اهقساف الو 2اعوبر اهشطعأ رطقلا تلم

 وه «تيب ةدايزب ءًاتيب )١( يدحاولا دنع يهو ءًاتيب )٠١( رسفلا 4 اهتاييأ ددع
 (”؟عيطتسا ام ًائيش تعطسا تناف ًاديعب هقمرت تأرجتسا نإ

 :اهعلطمو 0 0۸( ةديصقلاو

 يقآملا 2 ةقلخ د مشل ٌبسحت قاتلا ةرثكل امارتأ

 ا تافص خب لوقلا قدص الإ لسا قدصم امآر ام

 :اهعلطمو )1١065(: ةديصقلاو

 11 ؛نءم )1(

 ٤۳ ؛يدحاولا حرش 00

Tù. )9( 

 . ۳۵۰ ن. م عز

 مم



 قرولاو نّيعلاب هيدي دوج خخ رئاشعلاابأ سانأ مال

 وه «تيب ةدايزب :تايبأ )۷( يدحاولا دنع يهو ,تايبأ )1١( رسفلا 2ے اهتايبأ د

 (9َةدحلانعاهّرعباهّيجحي اهو ٌءامّسلا تلح دق سمُّشلا

 :اهفلطمو )۱١١(. ةديصقلاو
 لاتق الب نونملا اسنلتقتو يلاوملاو ةّيفرشملا ب

 :وه .تيب ةدايزب ءأتيب (40) يدحاولا دنع يهو ءأتيب )٤٤( رسفلا ل اهتايبأ ددع

 اوز ىلإ ُلوؤت ايندلا لب اياربلا ب دّلخي دحأامو

 :اهعلطمو ؛(٤١۱) ةديصقلاو

 الدع امو يفعض ىلع راج ُنيِبلاو التقام تيساق امّرسيأو ايحأ
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 صن «تيب ةدايزب .أتيب (؟1) يدحاولا دنع يهو ,(10] رسفلا ےب اهتايبأ ددع

 :وهو .لوحنم هنأ ىلع

 “واسع هقالخأ ىلع ٌنأكٌولح هب ٌمامفلا ىقستسُي دجلا بدهم

 ٍ:اهعلطمو )14( ةديصقلاو

 لبق نم َنوُيحملاتامهب ٌءايع  ُلَجّتلا قدحلا هاد نم ىسأ ٌريزع

 امهل مَّدق ءنيتيب ةدايزب )۳١( يدحاولا دنع يهو :(19) رسفلا 2 اهتايبأ ددع
 :امهو نالوحنم ناتيب ىوريو» :هلوقب

 و م 5 ر ى 8

 لحك اهل سیلو اهينيع لحكت اهنيزي نسح تاذ لدب ينتبس

 5 هل ودع وا ىدعت بيقر انب هكتف 2 نيملا ظاحل ّنأك

YI 4Ù. (1۲ 

 ۳۹۰ ؛يدحاولا حرش (۲)

 .1ا؟ن.م (۳)

 .۷؛ن.م (5)

- AY 



 :دحاولا تيبلل تاياورلا ددعت -۳

 ناويد ةياور ل لئاسملا مهأ يه دحاولا تيبلا كب تاياوّرلا ددعت ةلأسم لعل
 ٌةرورض اهدنع فّفوتلا رمأ لعجيو ,هابتنالا تفي أدح ةرثكلا نم تغلب دقو «يبنتملا
 لضقلا وبأ وهو ينج نبا ماصخأ مهأ دحأ ىلع ناويدلا أرق يذلا يدحاولاو

 يبأو ينارعشلا ركب يبأك يبنتملا ةذمالت نم ةلمج نع ناويدلا ىور يذلاو «يضورعلا

 هترظن تفلتخا ناو هاور ام بلغأ 4 ينج نبا ةياورب نخأ امهريغو يمزراوخلا ركب
 .ةّماهو ٌةعفان ٌةدام لكشت تاياوّرلا نم ًاريبك ًاددع انل دّيقو ,رخآ ىلإ ناکم نم

 تغلب ىَّتح دج .ةريثكٍت ايبأ ذب تاياورلا فالتخا ىلإ يدحاولا راشأ دقل

 :ثحبلا انب بعشتي دي ال يك طقف اهدّيق يتلا تاياوّرلا ىلإ ٌريشُت فوس انّتكلو ؛تاكملا
 اميف فلتخت اهّسفن ةًّيطخلا رسفلا خسن نأ ذإ مهل سيل ام ةاورلا ضعبل بنتو

 2 يّرعملا ءالعلا وبأ انل مدعي . ًامئاد ّبوصألا يه لصألا ٌةخسن نكت ملو ءاهنيب

 يرعملا نكلو ةرثك يدحاولا تاياور ق قوضت يهو .ٌةعونتم ٍتاياور «دمحأ زجعم»
 نباب نظ نح - هّنأ امك. اهتبسن نود ةياوّرلا ركذ ىلع نايحألا نم ريثك  رصتقا

 يرعملا حرش نإ مث ءناويدلا ةاور نيب نم ًاقالطإ هيلإ الإ رشي د مل  هحرشو ينج
 اهدروأ يتلا تاسابتقالا ريافُي انيديأ نيب رفاوتملا وهو .«دمحأ زجعم» ىمسملا

 كلت نأ ضرف ىلعو ؛ امهريغو وتسملا نباو يرعملا دشرملا يبأك نورخآلا حاّرشلا
 ىقيي «يزيزعلا عمأأللا» مساب فورعملا رخآلا يرعملا حرش نم تذخأ تاسابتقالا'

 دحأ نم سبّتقي نأ ىلإ عفادلا ام ذإ ءيرعملل حرشلا اذه ةبسن 2 ٌكشلل ًاريثم ٌرمألا

 بهذ ثيحب ةرثكلا نم دمحأ زجعم 4 تاياورلا ددعت ناك دقلو ,رخآلا نود هيحرش

 اذه عضاو وه ناك اذإ ٌيرعملا نم انتفت ناك امّبر اهنم ًاريثك نأ ىلإ جاتنتسالا انب

 حاّرشلا دنع ىدص اهل دجت ال يتلا كلت امّيس الو .يقيقحلا هعضاو نم وأ حرشلا
 هحرش ةمدقم أ ركذ دقو ءاهيلإ ةراشإلا يدحاولا لفغي فيكف إو :نيرخآلا

 2ب مهيلإ راشأ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم يرعملا ءالعلا يبأ ىلع هدامتعا ناويدلل

 :يبتتملا لوق يفف .هحرش

 ايفاوح ةازبلا ردص هب ّنْشَقن اصلا تفاو املك ديأب ىشامت

 3 2 رو و سا ري -

 یورو ؛[ردصلا هب ىطغي بوث وهوإ رادص عمج يهو .ةازبلا ردص :ىور» :لاق

AA 



 2ر

انه الإ ادرت مل نيتياورلا نيتاه نأ انفرع اذإو .' 'رودصلا-هب دارو ةازبلا ٌردص
 

 .ٌريثك امهلثمو ريغ ال حراشلا نم افت كلذ نوكي نأ انحجر

ه ًاردصم اهدييقتو ٍراهطبضو تايياورللا ةيوتسملا نبا دقن لكشيو ر
 قيثوتلل اما

 و ينغت هب يدحاولا عم ةنراقلل لعج ًادامتعا هحرشو يدحاولا ةياور ىلع دمتعا

 .نايبتلا نع - بلاغلا
 اهدروأ يتلا ىرخألا تاياورلا لالخ نم ناويدلل ينج نبا ةياور ةّيمهأ رهظت

 نيب نمو ؛يدحاولا مهركذ نيذلا ةاورلا مه نوريثكو :رابكلا ناويدلا ةاورل يدحاولا

 ركب وبأو يمزراوخلا ركب وبآو يرصبلا ة ةزمح نب يلع ينج نبأ بناج ىلإ ءالؤه

 وبأو يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلاو ة ةجروق نباو تسود نباو ينارعشلا

 ركذي مل نورخآ ةاور كلانهو .يجّحْرلا نسحلا وبأو يضرحلا مساقلا يبأ نب دمحم

 اذإ ام يردت الو ,( ”مهركذ لوطي د ةدعو» : لاق ثيحب ةرثكلا نم مهّنأ ودبي «مهءامسأ

 ديحولاو "0: نيدشر نب حلاصك رصم ب يبنتملا اوقتلا نيذلا ٌةاورلا ءالؤه نيب نم ناك

 ىلع ناويدلا أرق يذلا يدحاولا نأ دهاوّشلا ٌداريإ انل رهظُي فوسو . امهريغو

 ينارعشلا ركب يبأ قيرط نع يبنتملاب هدنس لصتي يذلا يضورعلا لضفلا يبأ هخيش

 :تيبلا ىور دقق .هدنع لّوألا ماقملا لتحت ناويدلل ينج نبا ةياور تيقب

 '/نبي مل بولا هنع حيرلا تراطأ اذإ لالخلا لشم طب ددرت حور

 ءلايخلا لثم 2: :يضورعلا لضفلا وبأ ينآرقأو» : لاقو ءينج نبا هاور امك

 الإ لالخلا عمسأ مل :لاق ؛لايخلا :يبنتملا مداخ ينارعُتشلا ركب وبأ ينأرقأ :لاقو

 .هذخأف «تيبلا اذه عمس يقشمُدلا ءاوأولا نأ اذه ة ةحص ىلع لدي .هنود امف یرلاب

 ۸° [تيبلا] :لاقف

 )١( ؛دمحأزجعم ٤/۲۲ .

 .(۱۷) تيبلل هحرش دنع ٤ ۷٥ ؛ يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )۲(

 . ٤١/٤ ؛نايبتلا يف هتياور نم ًاجذومن رظنا (۳)

 (؟ 117 مقر ةديصقلا ؛ثلاشلا ءزجلا ؛رسفلا «رظناو « 6 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )£(

 .(۲) مقر تيبلا

(o) -ةطبترم «هنودامف» ةرابع نأ ٌنظو ر فَلا مازع روتكدلا ناويدلا ققحم لقنو . 3 م  
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 نيرخآلا ةاورلا تاياور نم تارذش لقن يدحاولا نأ نم مغرلا ىلعو

 تّبصناو .ةوسقلا 2 ًاطارفإو لب ٌةوسق ًانايحأ تنمضت مهيلع هدودر ناف :مهراكفأو

 هّنأب داع نب بحاصلا ماهّنا دح تاداقتنالا كلت تغلب دقو و .ةياورلا ىلع تاداقتنالا

 اهتاليوارس 4 امع فصعأل رخ ال امب فش ىلع يئ ١

 ٌعنشتسي امع اهظافلأل ًاهيزنت ٌرزاملا فصت ءارعشلا تناك :داّبع نبا لاق» :لاق
 اذه نم نسحأ رهعلا نم ٌريثكو ٍحيرصتلا ىلإ عوبطملا رعاشلا اذه ىّطخت یتح هركذ
 اذه :لوقي ينارعشلا ركب ابأ تعمس :لوقي يضورعلا لضفلا ابآ تعمسو ٠ فافعلا
 ؛لايرس عمج « ءاهتاليبارس ك اًمع فعال لاق دق يبنتملا ناكو .بحاصلا هرّيغ امم
 ؛ةلأسملا هذهل ضرعتي مل ينج نبا نأ ىلع ؛ "!«يمزراوخلا اور اذكو صيمقلا وهو

 لامك ذي كنب يلع كلمو لعب م كقوف ٌرعلا قا

 .نيبملا نالذخلا نم ءاسنلا ةيثرم 4 رارطيسالا هركذ :بحاصلا لاق» :لاق

 رارطبسالا نأ ديري .ًاريثك لمعتساو حص اميف نالذخ الو :ةجروف نبا لاق
 تعمس» :لاق مث .«[تيبلا] برك يدعم نب ورمع لاق « ءًريثك لمعتسُي دادتمالا ىنعمب

 انأرقف ءانيلع درو ّيبنتملا مداخ ينارعشلا ركب ابأ ثعمس : :لوقي يضورعلا لضفلا ابأ

 كقوف ٌرعلا قاور : :بيطلا يبأ ىلع انأرق :لاشو < ةظفألا هذه ركنأف ؛هرعش هيلع

 دقق اذه ىلعو .هب هباع مث حاصلا هيلع ةريغ امّنإَو :يضورعلا لاق .لظتسم

 .يتج نبا اهل ضرعتي مل ًاضيأ ةياورلا هذهو ."«ىنعملا ةهاركو ظفّللا لقث طقس
 بحاصلا داقتنا ةلأسم امأو ,ةبيرغلا رعاشلا ظافلأب بجي د ناك ينج نبا نأ كلذ

 .("”انه سيل هٌئاكمف هيلع يدحاولا درو يبنتملا رعشل

 ىلع لدي تيبلا نم هنود امود :لاقف « اهفّرحو .et . .اذه ةَّحص ىلع لدي» :ةلمجب

 ةلأسم ريشي اذهو ««يّرلا» ىلع ةدئاع ؛هنود امف» : ةرابع نأ حيحّصلاو ٠ .اذه هّحص
 . كاذنآ ةيمالسإلا ميلاقألا ددعتب تاي اورلا ددعت

 . ۲۷۸ ؛يدحاولا حرش (۱)

 .(17) تيبلا حرش ۲۹۰ ؛ن.م )0

 . (99) تيبلا 4157و )١7( تيبلا ۲۷۳ ؛يدحاولا حرش رظنا (۳)

۳۹ 



 نيريبك نيملع ىلع ٌبصني يذلا يدحاولا دقن نم حتفلا يبأ ةياور ةميق زربتو

 هيمسي يذلا يمزراوخلا ساّبعلا نب دمحم ركب وبأ امه هحارشو ناويدلا ةاور نم

 .انمكاحب هيمسي يذلا تسود نب دمحم نب نمحرلا ديع ديعس وبأو ذاتسألاب

 :تيبلا ىور دقق

 ءافكهلمهواوحبصُي نأ مهفيلكت 4ب َءامْؤللا ملظي نم

 5 . 8 . SED .٠ . 4 .٠ و 2 ١

 ("!«نوثلاب ملظن نم :يمزراوخلا ىورو :لاقو «ينج نيا ةياورب ذخاف

 :تيبلا ىورو

 ٌبراقأ نحنو هنع اندعابف هل محر يذ ريغ انيبأ نبا ىثر

 :تيبلا یورو .«انل ٍمحر يذ ريغ : :يمزراوخلا ىور» :لاقو

 اهتاربع نم قرأ تيأر ًارشب يتلقمب تيمر اذإ تنكف ىفوأ

 3-3 .٠ ٠ ٣ 4ے ٤
 :تيبلا یورو !. ءأزشن :يمزراوخلا ىورو» :لاقو ۲

 دْمَجلا ركشلا 4 بيشلا يعاور ٌحعولط اهسأر قوف ربنع اياقب نأك

 :تيبلا یورو '!.«هلئاوأ ينعي ؛لادلاب بيشلا يعاود» :يمزراوخلا ىورو» :لاقو

 ٌرعشلا مدلاو اهمحل سيع ديبلا يب تزواجت ديلولا نب يحي نبا كيلإ

 رسكب ةجيحصلا ةياورلاو» :لاق مث «...نيشلا حتفب يمزراوخلا ىورو» :لاقو

 :تيبلا یورو '!.«نيشلا

00 

00 

(r) 

(4) 

(0) 

 دولخلاب هتثرشبله يلع 2 هكئادعأريغ فق خآملولو

 اذهو» :لاق مث ءهحرش دروأو .«...هئادعأ ُنيع :ركب يبأ ذاتسألا ٌةياور» :لاقو

 . 1919 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش

 . 177 ؟ ن .م

 ۷۷ ن.

 . 0 ؛ن.م

 ۲ ؛نءم
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 :تيبلا یورو .«هئادعأ ريغ ْفخأ مل ولو :حيحصلاو» :لاق مث «ءيشب سيل
 شابكلا نم جاعنلا كل نييي ىْنأي لبقو حاطنلا لبق نمو م وكر و 3

 فطعلاب ًاضفخ هٌريغ هاورو .فرظلا ىلع ًابصن يمزراوخلا هاور :لبقو» :لاقو
 :تيبلا یورو '”!.«هلبق ام ىلع

 اعبصإ رص سانلا مسف ًالجر اذك الإ ىتفلا ىعدي ال ناك نإ

 كيلإ ةفاضالاب مهلك مهنأل :يأ ءعيص عمج اعبضأ :يمزراوخلا ىورو» :لاقو 0 A 8 مم ع 2 -

 .اهيلع قيلعت ريغ نم ةياورلا هذه داريإب ىفتكا يدحاولا نأ ٌبيرغلاو ("!.عابض

 :تيبلا یورو

 ٌقيْنألا هيلإ ىدحت نمزعأف اضّرلا نب نعم نب سوأ وتب اما

 دارأو نص مسا وهو :لاق ءارلا مضب اضرلا :ركب وبأ ٌداتسألا ىورو» :لاقو
 وهو ءءاّرلا رسكب هريغ یورو .فانم دبع نبا ے فانم نبا :اولاق امك اضرلا دبع نب
 :تيبلا ىورو .«لاجرلا ءامسأ ےب فورعملا

 ةف يذلا هلعف نم ٌربكأ ةرفصأو هلعف اوربأف'

 امم ريكأ هلعف رفصأو :يأ ءءارلا مضب .هرغصأو :يمزراوخلا یورو» :لاقو 3 - 3 . 00 0 1 9 .٠ 7. ل 5 . .٠

 :تيبلا ىورو (0). مومظعتسا

 عمج تئارقلا :لاق ,لاجدلاو تئارفلا ٍلَلع ىلع ركب وبأ ذاتسألا ىورو» :لاقو
 اهبيصُي ام اهلّلعب ديريو .ةلجد عمج لاجدلاو هنم ةبعشنملا تارفلا راهنأ ديري تارف
 :تيبلا ىورو ''!.«اهّركذ انمدق ام ةحيحصلا ةياورلاو .فيحصت اذهو .ناصقنلا 2

 .م١6؛ن.م (1)

 .0۷ نم (5)

 .186؛ن.م (9)

 )8( 4؛نءم 4١-٠)

Ù. (0) 

 ؟ن.م فل ۳۹٤
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 ؟لاصولا ىلإ َليبس الن كلو  ًاميدق ايندلا قشعي مل نمو

5 2 
 :تيبلا یورو ''!.«لاصو ىلإ :يمزراوخلا هاورو» :لاقو
 ؟لمشياهّرهد نم لمشتو ٌلذُفلا ةميخلا 4 عفنيأ

 :تيبلا یورو 0« ...حدقيأ : :يمزراوخلا ىورو» : :لاقو

 ةُمراغ َءيّشلا فلتملاو ةيناثب  ظحللا نم ىلوألا مرفت يفق

 : ٣ م مك ملم 8
 :تيبلا یورو '!.«نيمرغت هلصأو .ءايلاب يمرغت يمزراوخلا ىورو» :لاقو
 انديد تراصف اهب ٌُتفرتعا مث  ٌةَرم ثداوحلا ةقراط ثركنأ

 ے سیلو ,نديد برعم دارأ هلاک ؛ ؛ىلوألا لادلا رسكب يمزراوخلا هاورو» : لافو

 (3.ءافلا رسكب لعيف برعلا مالك

 نباب ًاقيفر نكي مل يمزراوخلا ةياور ىلع ينج نبا ةياور بَّلغ يذلا يدحاولاو
 یلعو تسود نبا حرش ىلع هدر  ًايساق ناك دقف .يمزراوخلا عم لعف امك تسود
 2 ءيطخي ام ًاريثكو» :هلوقب تايبألا دحأ ىلع هحرشل هدقن 4 راشأ ثيح .هتياور
 انركذ امنإو ءاهركذ ے ةدئافلا ةّلقو اهترثكل هتاوفه دع نكمي سيلو ءناويدلا اذه

 ..هلاثمأ ىلع ٌةلالدو ًابجعت اذه

 تايبأ نم ًاريثكو ةّثبلا تيبلا اذه تسود نبا فرعي ملو» :رخآ ناكم ے لاقو
 :تيبلا ىور دقو ('! «ناويدلا اذه

 :ادودُج هدجت هنم طفتامف  ءاضقلا ٌلضعب َكَناون ناك

 ىلع ءاتلاب هدجتو ءاطلا حتفب هنم طعت امف :تسود نبا ىورو» :لاقو

 .588.ن.م )1(

 . 6٤0 ن. )۲)

 . ۴۷٣۹ ن. م )۳(

 ۲ نم )4(

 .۸۵ ؛ يدحاولا حرش )0(

 15١. ؛ن.م (50

 مم



 نم مالك نم وهو .ةلطاب ٌةياورو لطاب ٌريسفت اذهو» :لاقو ء«هحرش لقنو .«ةبطاخملا
 :تيبلا یورو ''!.«ناويدلا اذه أرقي مل

 ؟ليسشم اهثيل نم كماو ة راغ نع رصقت فسيكو و 1 1 2 8 . و 0

 ةياور بّلغ دقل لب .«فيحصت وهو :ءايلاب باغ نع : :تسود نبا ىورو»: :لاقو

 :تييلا #4 :لاق دقف ؛يضورعلا لضفلا يبأ هذاتسأ ةياور ىلع ىّتح ينج نبا

 الشم ىوهلا 2 ينتريص يتلا ىلإ يل ٌعفشيف يلد ىري ريمألا لع

 نأ ىلع يمنا باوج ىلع بصّتلابو ىري ىلع فطع عفرلاب عفشيو»

 الإ هدشني يبتتملا عمسأ مل: :لوقي ينارعشلا تعمس : :لوقي يضورعلا تعمس

 . "نخب هتعفشف ًارّتو ناك : مهلوق نم ينعفشيف

 :نيتيبلا ىور دقف «يناجرجلا يضاقلا ةياورب ال ينج نبا ةياورب ذخأو
 لابَق ےو ىملس 4 نفخي  لابلي 2ے هنم دجت شحوف

 يضاقلا هاورو «ينج نبا لاق اذك ءلدنجلا ةمود برقب لاع لبج :لابق» :لاق
 ىلع حتفلا يبأ ةياور مدق لب ”.«داع ينب ضرأ ب لبج وهو : لاق لايف :نسحلا وبأ
 :تيبلا ىور دقق . .نيعمتجم ةاورلا

 درولا نم ءانإ ےب تبسب نعرك هسفن ضرعي ءاملا نيجتسا ام اذإ

 ليإلا نأ رسفو ,تبسب نعرك هاورف ءاملا نيحتسا ام اذإ :ينج نبا ىور» :لاقو
 مالك لقنو ؛ .ينج نبا مالك دّيؤي امي هحرشو < اهيلع ةّسفن هضرع ةرثكل ءاملا تيحتسا
 هنأ ىعَّدا لجرب عنصأ ام :يضورعلا لضفلا وبأ لاق» :لاق ثيح ءيساقلا يضورعلا
 تحص دقو ؟ريسفتلا اذه رسفيو ةياورلا هذه يوري مث .يبنتملا ىلع ناويدلا اذه أرق
 مساقلا يبأ نب دمحم وبأو يمزراوخلا سابعلا نب دمحم مهنم ةعامج نع اتتياور
 :اوور :مهركذ لوطي َة دعو ينارعشلا ركب وبأو يجخرلا نسحلا وبأو يضرحلا

 هسفن ضرعي ءاملا نيجتسا ام اذإ

)۱( .0 ۷ 

 . ۲۵ ؛يدحاولا (0)

 . ۷۹۷ ؛ن.م )۳(

 دموع



 نإ لب ."!«باوصلا نع ديعبب ينج نيا هلاق ام سیلو : لاق مث«. .بيشب نعرك
 :تيبلا ىور دقف ينج نبا نبا ةيلود عم توت اذإ هيدل ًاقيثوت دادزت يمزراوخلا ةياور

 «دهشأو دهشي امهريغ ىورو ؛يمزراوخلاو ينج نبا ةياور هذهو» : :لاقو
 يدوعسلاب فرعي ًالجر لصو دق ناك هنأ ةصقلا ے ىوري امب قيلأ هذهو» :لاقو

 «رئاشعلا يبأ دنع يدوعسملا هلوانت م مث ,هتمدانم ىلإ هارو :رئاشعلا يبأ ٠ باحصأب

 ام ٌرياغت ينارعشلاو يمزراوخلا ةياور ضعب انيأر دقف ءيدحاولا عم اذه ب قحلاو
 نباو ينج نبا ىلإ لالجإب رظني يذلا يدحاولاو .رعاشلا نع ةياورلا تباث وه
 ةياورب ذخأي القو الأ حتفلا يبأ ةياورب ذخأي .نيخيشلا : امهيمسيو أعم ت | ةجروف

 .ةجروف نبا

 نع اهلقن يتلا صوصنلل وأ ينج نبا ةياورل هترظنو يدحاولا حرشل عبتتملاو
 هيلإ اهبسن ام مأ اهيف ينج نبال ةراشإلا لفغأ ام ٌءاوس اهباوصب هرارقإ عم ينج نبا
 نع روصقلاب حتفلا ابأ مهتا امدنع ةّيعوضوملا نع ًاليلق دعتيأ دق يدحاولا نأ ىري

 .("!مراثع هب جلو هرامح دّلبت يناعملا ىلإ فرصنا اذإ» :لاقو ,يناعملا ءالجتسا

 2 زوربلا ٌةديدش ٌةرهاظ ضعبل مهضعب ةاورلا ماهّتاو تاياورلا ددعت ٌةلأسمو

 ماظنلا وأ يدحاولا حرشل وأ دمحأ زجعم ىمسملا يرعملا حرشل عيتتملاو ؛ «يبنتملا رعش
 درع ناك ةاورلا نم ٌريثكو .ءالؤه رظن طحم تناك يتلا تايبألا تائم ىري نايبتلا وأ
 لوقلا ةبسن يعدي نم هدحو يج نبا نكي ملو .اذك لاق يبنتملا نأب هرظن ةهجو
 :يبنتملا لوق يفق . هسفن رعاشلل

 مَعّنلاَو ءاّشلل ىدرلا ريغ ضايح يكرّتاو سفن اي ىدّرلا ضايح يدر

 نبا لافو»: :ناييثلا ٌبحاص لاق دقق :عيمجلا ةياور يه ةياورلا هذه نأ عمو

 لاق .(ةلمهملا ءاحلاب) ىدرلا فوخ ضايح اوورف ٌةعامج تيبلا اذه فحص دق :عاّطقلا

 ) )1١؛يدحاولا حرش ۷٥٤ .

 . ۳٣۵ ؛ن.م (؟)

 .ةمدقملا ؛ن.م (۳)

 )٤( تيبلا حرش ًالثم رظنا )١( ؛دمحأ زجعم يف (19) ةعّطقملا نم 1۷/۲ .

 ب موو



 يل لاقف .ةلمهملا ءاحلاب هّتأرق تيبلا اذه ترق ان :نيدشر نب حلاص يل لاق :يخيش يل
 ول يّنأل .(ةمجعملا ءاخلاب) ضايخ :تلق :لاق ؟تلق فيكف :تلق ,كلذك لقأ مل: [يبتتما]

 8 .ىدرلا فوخ ضايح اهّنإَف ىدّرلا ضايح يدر: :يلوق تضقن دق تنك ةلمهملاب تلق
 ناف .توملا ضايح سفن اي يدر :ىنعملاو .مقب وأ. ديب م ضوخی نأ دب الف ءاملا درو نم

 :يبتتملا لاق ولو .لقعي ال يذلا ناويحلل ىدرلا فوخ ضايح يكرّتاو ؛ٌةايح ٌزعلا 2 توملا
 ءاذه ىلإ ٌجتحي مل ىدّرلا فوخ دورو يكرّتاو :لاق وأ [ةمجعملا] ءاخلاب ىدرلا ريغ ضايخ
 .2!:ءاملعلا الإ اهمهفي ال ىح هيناعم ّضمفُي هلأ هبهذم ّنأ الإ

 نبال نايبتلا ٌبحاص هبسن مسق ؛ ؛نامسق وهو .هلماكب تيبلا حرش انلقن دقو

 اهذخأ دقف ءيبنتملا ىلإ هتياور دنس يعدي عاًطقلا ْنباو . هل رخآلا مسقلاو ,عاّطقلا

 هرعش ٌةياورو .رصم  يبنتملا ذيملت نيدشر نب حلاص نم اهعمس يذلا هخيش نع
 ًالّلعم ةمجعملا ءاخلاب اهيوصو ؛كلذ يّبنتملا ركنأف .ءاحلاب رعاشلا ىلع اهأرق يذلا
 درت مل ةي داورلا هذه نأ عمو .زجعلاو ردّصلا نيب ةياورلا هذه ىلع ىنعملا قفاوتب كلد

 جرخم . داجيإ 4 َدهتجيل نايبتلا بحاصل ٌةاعدم تناك دقف < ,عاطقلا نبا ريغ دنع

 لغش رمألا اذهو لاكشإلا نم هب ُصّلختي .رخآ اكلسم كلسي نأ نكمي ِهّنأِب رعاشلل
 ناك يّبنتملا نأ يهو .ٌةقورطم ٌةثلاث ٌةلأسم ريثُي صنلا اذه نأ مث . .حارشلا نم ًاريثك
 :يبنتملا لوق دنعو ٠ .طقف ءاملعلا ىلع أفقو اهفاشتكا نوكيل هيناعم ضامغإ دمعتي

 مزكلا الو يديألا 2ب موللا َعقاوم تعقو امف مهنع اهمكاوق اتص

 دق :عاّطقلا نبا لاقو» :لاق ثيح ؛عاطقلا نبال ًاّصن نايبتلا بحاص لقن
 امّنِإَو انه هل ىنعم الو ؛لخيبلا دض .مركلا : :ةوورض ةعامج تيبلا اذه فحص

 .هّلحم 2 نايبتلا بحاص قيلعتو «(!«لخبلاب ديلا رصق وهو ؛ياّزلاب ٌمزكلا : :حيحصلا
 أل كلذ ءاهيوار ناك E ةدودرم ةياور يهو ؛هادع دحأ دنع ةياورلا هذه درت مل ذإ

 ةيفاق طب ةلمهملا ءارلاب (مرکلا) ركذ درو دقف .ةديصقلا ذب ةيفاقلا ٌرّركي ال يبنتملا
 ن أ درمل هذه عدي مل عاًطقلا نبا ْنأ ظحلا نسح نمو ,ةديصقلا هذه نم )١1( تيبلا

 راص تاياوُرلا نم نكمم ردق ربكآ عمج نأ ودبدو ٠ .هسفن رعاشلاب لص هتياور دنس

 .يبنتملا حار ىدل قوفتلا ىلع ليلدَّتلاو ةياوهلا نم ًابرض

 )١( ؛نايبتلا ٤١/٤ .

 ؛نايبتلا (؟) ٠٦١/٤

0 



 :ينج نبا ةياورل يدحاولا دقت -

 ,ناويدلا حارش اهب نخأ يتلا ساسألا ةياورلا يه ناويدلل ينج نبا ةياور

 رظتلا نيفراص ينج نبا ةياورل يدحاولا دقن لالخ نم كلذ ىلع لّلدن نأ نكميو

 لماعت ريياعم ةثالث انل نيبتي هحرش ةس ةسارد لالخ نمو ٌةحارص هيلع صني مل اًمع

 :حرشلا كلذ ےب يدحاولا اهعم

 هّنكلو :نتملا 2 اهدمتعاو ءينج نبا ةياورب هيف نخأ معألاوهو ءلوألا رايعملا

 :تيبلا ىور دقف .نيرخآلا ةياور ىلإ راشأ
 ارفصعم ديدحلا نم نوسيلي ام هغيصب ةامكلا نم لوحفلا ىثنخ

- 00 . 1 . - . 3 5 
 .هحروق نباو يسج نيا ةياور هءدهو ...نيثنخملاك مهلعج :لوحفلا ىتنح» :لاقو

 :تيبلا یورو ۔«اورسکنا يآ .لوحفلا ثنخ :امهريغ یورو

 قئارطلا ةقكان نابللا بحر

 :لاق مث .«...الع اذإ هوني ٌُءيَّشلا هان :ينج نبا لاق .قكارطلا هئان :هلوقو» :لاق
 هحرشو ينج نبا ةياورب يدحاولا خاو .ءهيبنلا نم هبان :ةياورلا :ةجروف نبا لاق»
 (©!.ناويدلا نم ٌةريبك ةحاسم يّطغُي هريغ ةياور ىلإ ةراشإلا عم اهل

 ىلإ راشأ هّنكلو «ينج نبا ةياور ريغب نتملا 2 تيبلا ىور هيفو ؛ىتاثلارايعملا
 ۰ تيبلا ىور دقف . اهدقتني نأ ريغ نم ينج نبا ةياور

 بابو ٌةرخزرحب لك ىلع هل يذلا مضخلا كسملا وبأ رحبو

 :تيبلا یورو !'!.«رجلاب رحب : : ينج نبأ یورو ٠. .مدقم ربخ رحب» :لافو

 اهتارمث نم توملا ٌتينج رجش الكل ادب ٌرجش اهّنأكو

 . ۷۳١ ؛يدحاولا حرش ()

roi. )5( 

 لل 17714 Of» »4 0° ءالالا »40 ‹ ۲¥ ءهكال ‹ 071٤ ؛تاحفصلا رظنا (۳)

 .رسفلا يف دئاصقلا لسلست بسح دهاوشلا انبترو ٤ ۷۷١ ٠۷۵١ ۸٠١

 )٤( ؛يدحاولا حرش 1۸٤ .
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 تيبلل رهشألا ةياورلا يهو ١ !ءاهتارمث نم رملا تولب :ينج نبا ىورو» :لاقو

 :تيبلا 2 يمزراوخلا ركب يبأ ةياورب ذخأو

 دبعأ ةقيلخلاو يلاومل مهو مهالوم اذ كيلإ راشي ىّتح

 نياو ينج نبا ىورو»: :لاق مث ©" "ركب يبأ ذاتسألا ٌةياور :ٌراشُي ىّتح» : لاقو

 نبا ةياور ماظنلا 4ب وتسملا نبا بلغ دقو ٠ لك ...يح ةمهلج : :ديري يح : :ةجّروُف

 :تيبلا یورو '' )ينج

 حولت ماكألافنأى لع ٌةمس ترداغو مالملا هعماسم تفلأ

 ٥ ...هتفلأ موللا« تعمس ام ةرثكل :يأ :تفلأ :ينج نبأ ىورو» :لافو

 2ہ اهركذ هّنكلو :ينج نبا ةياور ريخي تيبلا يدحاولا ىور هيذو هكناذلا رايعلا

 ۶ تنيو يضرب نايحأ داو ةمكحو ًايأر ٌلامفألا المي يت

 :تييلا یورو "!.«ٌدوجأ نوُتلاو ؛ةهيدب :يأ أ ,ءابلاب ٌةرداب : ينج نبأ ىورو» : لافو

 باعك هنم نهيف تفصقنا دق رداوح قوف نعطلل هفرصت

 (!ٌةفيعض ٌة ةياورلا هذهو» :لاقو «ةمجعم رذاوح :ىنج نبا ىورو» :لاقو

 . ۲۷۸ ؛يدحاولا حرش (۱)

 .4¥ ءن.م (0)

 .ن.م (0)

 ) )5؛ماظنلا ٤۲/۷ .
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 . 1٦۳ ؛يدحاولا حرش (5)

 ) )۷؛ن.م ٤

 مو



 دق ينج نبا ٌةياور تناك نإو ء !!تارابعلا هذه دعتي مل ينج نبا ةياورل هدر بلغأو

 ىلإ اهدنس 2 ىقرت راياور در ىلع يدحاولا مدقأ دقو ٠ .نيرخآ حارش یدل ثدمتعا

 :تيبلا يفف ءاهراتخا يتلا ةملكلا ةحاصفلا 2 يراجُتو «يبقتملا

 لحّتلا ربإ نم دهشلا نود دب الو ًةصيخر يلاعملا َنايقُن ّنيديرت

 ًاطخ وهو .هالمأ كلذكو < ءماللا مضب نايقل يينتملا ىلع ء يىرق» : :لاق

 1 رسک باوصلاو

 دقذف ةدحاولا ةديصقلا كب تايبألا ٌبيترت وهو ةياورلاب قّلعتت ىرخأ ٌةلأسم ةمثو
 :اهعلطم ىتلا ةديصقلا ىفف ءدئاصقلا ضعب تايبأ بيترت © حتفلا ابأ يدحاولا رياغ

 اراصتخا مالسلا ليوط راصو اراروزا رص برقلا كلذ ىرأ

 .حصألا يه حتفلا يبأ ةياورو )١١(. تيبلا ىلع )١17( تيبلا يدحاولا مّدق

 :اهعلطم يتلا ةديصقلا 2و

 الالف ًالإاو انكهاذكه  ىلاعت نم ٌنولعيلف يلاعملا يذ

 ةياورو )4١(: تيبلا ىلع (17) تيبلا مدقو .(؟5) تيبلا ىلع )5١( تيبلا مدق
 ."!ًاضيا حصألا يه حتفلا يبأ

 دقف ءىحصفلا قيثوت رداصم نم ساس ٌردصمو .ةّيبرعلا  ٌةجح ينج ُنباو
00 1 

 :تيبلا يدحاولا ىور

 سك ىلع جاييدب ٌتعمس الو أشر ىلع ٌلاَخلَخ كّلبق قاض ام

 :ىوريو :لاق ٍسانكلا وذ وهو ؛نونلا رسكب سنك ىوريو : ينج نبا لاق» :لاقو
 © «هل الإ نوثلا حتفب سّنكلا الو نوُّثلا رسكب سنكلا رأ ملو ,ةسانكلا ىنعمب سنك

 قال F10 (EVA «(FV) لالا الو تال ۷٤۲ ؛يدحاولا حرش الشم رظنا (1)

 OV CY CATT VY ° تل 179

 . (يقل) ناسللاو :(يقل) طيحلا سوماقلا رظنا ءرسكلاو مضلا نايقل يف حصيو ء/77 ؛ن.م 00

 . ٥۱۳ ؛يدحاولا حرش رظنا )۳(

 .9؛ن.م (5)

 موو



 :تيبلا ىورو

 ليألا نرق لشمب أ ضرتعم

 .©"يٌّعصي الو اذه ٌفرعأ الو: :ينج نبا لاف .مضلاب لّمألا : :ىوريو» : :لاقو

 انيدل ت تيبثت مل ,تاياور ينج نبا ىلإ بسن يدحاولا نأ ىلإ ريش نأ يهب

 :تيبلا یور دقف ؛هل اهتبسن ٌةحص

 بيس الب دو الو ثيكب الإ اهعئانص نم ًاليمج تركذ الو

 هاور ام يه ينج نبا ةياورو « «ببس او ردو الي :ينج نبا یورو» :لاقو

 7 لب كلذ ٌريافي ام ًاعيمج ةطوطخملا خستلا 2ب دجأ ملو ؛ ريغ ال ؛نتملا  يدحاولا
 :تيبلا ىورو '.يدحاولا هلاق ام ةّقد مدع ىلع ٌةحارص صن ةيوتسملا نبا

 ؟بيغلا انئايحأ نع ٌرصَقُي دقو تنفد يتلا اناتوم عليي فيكو

 .ًاضيأ خسنلا 2 درب مل ام اذهو .!«بيغلا اتبابحأ نع :ينج نبا یورو» :لاف

 :تيبلا یورو
 ةداركأ هارعأ ناكم و ار سالا حصفأ هللا قلخ

 ىور نم ٌةياور حيحصلاو .حودمملا :مهحصفأو سانلا لضفأب ينعي» :لاقو
 ينج نبا ةياورو .”)ءساّنلا لضفأ :ىورو ءاذه ينج ْنبا فرعي ملو ...ساّنلا حصقأ
 .ريغ ال حصفأ :خسنلا رئاس 4

 علّطا امّير يدحاولا ْنأ ىلإ ٌليمن انلعجي ةياورلا هجّرحتو يدحاولاب انتقثو
 يكلو «ينج نبا ىلإ ةبوسنم هحرش ب اهتبثأ يتلا ةياورلا اهيف دمتعا ةخسن ىلع
 :تيبلا ىور يدحاولا نأ ركذت هتحاس َءيربن

0. (1) 

 11١ ؛يدحاولا حرش (۲)

 دو الو» لدب دو لهو» :تيبلا ةياورب رخآلا وه درفناو ٤/ ٠٠١ ؛ماظنلا )۳(

 . ٦٠١ ؛يدحاولا حرش ()

 .الة44ن.م (0)

 س يوو س



 بألاو مألا نم هيف هئلأ اع ةلالد لإ ٌردفلا ناك امف

 ةخسن 4 ينج نبا ةياور يه ةياورلا هذهو ««بألاب :ينج نبا ىور» :لاقو
 .("اىدحاولا ةياورك (ك) ةخسن 2ب تدرو اهنكلو ءلصألا

 اهاّقلت دقف ءبوصألا ةياورلا يه امَْنِإ ناويدلل ينج نبا ةياور ّنِإ ةصالخلاو
 2 هانردصأ يذلا انيأر يغلي ال ىرخأ تاياور نم اتلصو امو «هسفن رعاشلا نع

 رعاشلل أبحم ًاقداص ًأاتيث ناك ينج نبا نأ ىلع دّكؤيو .هززعي لب ينج نبا ةياور
 فقوم زّرعيل امّنإَف ًاحضوتسم هرواح اذإو . ءارآ نم هنم هاّقلتي ناك امب ًابجعم

 يذلا جهنملا قفو ناويدلل هحرش 4 يلج ادب ام وهو ءرّصبتملا دقاّثلا حالسب رعاشلا
 .هيلإ انرشأ

 ‹ لصألا يف ينج نبا ةياورك دمحأ زجعم يف يرعملا ها ور دقو “۷ ؛يدحاولا حرش )1(

 ,(؟) تيبلا ۲٣۲ ةعّطقملا ٤/ ۱۸١ ؛دمحأ زجعم رظنا ««بألاو مألا نم ىورو» :لاقو

 س جو أو س





 يخاثلا لصفلا

 هحرشو ناويدلا ةياور يف ينج تبا رداصم

 وبأ هركذام قفو هناويد لمجم يبنتملا ىلع حتفلا يبأ ةءارق اندک نأ قبس
 ,ىرخألا هبتك ضعب 2 لب ءيبهولا حتفلا وأ رسفلا | هيباتك ايانق ب أ رارم حتفلا
 ًاتايبأ كلانه نأ الإ يبنتما بيطلا وبأ وه امنإ ناويدلا ةياورل ينج نبا ردصم نوكيو
 نم ريخألا مسقلا نأ امك ء"رعاشلا ىلع اهأرقي مل هَّنأ حتفلا وبأ ركذ دئاصق وأ
 دالب ك اهمظن يتلا دئاصقلا كلت ينعأ ؛يخيراتلا اهلسلست قفو رعاشلا دئاصق
 ةزمح نب يلع رعاّشلا قيدص نع اهاور هنأ ودبي هتايح مايأ رخاوأ ' سراف
 .سراف دالب ىلإ يبنتملا بحص دقو ءًاضيأ ينج نبال ًاقيدص ناك يذلا يرصبلا
 .("!هسفن ينج نباب قاعتيام اهنمو .كانه ترج يتلا رابخألا ضعب هنع لقنو

 هتياور حتفلا وبأ هب ززع ًاثلاث ًاردصم نيساسألا نيردصلا نيذهل يضنو
 امك هسفن رعاشلا طخب اهضعبو ,""اهيلع علّطا يتلا ٌةيّطخلا ٌحسّتلا وهو .ناويدلل
 انرشأ دقو ءًاضيأ حراش لوا وه امنإف ,ناويذلل ةيوار 57 حتفلا وبأ ناك اذإو .ركذ
 .جهنملا كلذب همازتلا ىدم ابو ,ناويدلا اذه حرش ےب هسفنل هّطتخا يذلا جهنملا ىلإ
 ,ةفلتخم تاداقتنال هضرع امَّم دهاوشلا داريإ ف بهسأ دق حتفلا وبأ ناك نئلو
 .ةعونتم لئاسم نم هيف عدوأ امب حرشلا ىنغأ هنأ وه بيغت الأ بجي يتلا ةقيقحلاف

 ًاردصم كلت هتفيصب رسفلا ناكو ,ةقحأللا مهحورش ب هيدقتنم ىح اهنم دافأ

 .(!هجاعملا باحصأو ةغّللا ءاملعل أماه

 ««هيلع اهأرقأ ملو «[اذك] ةعطقلا هذه ملأ انأ» :اهرخآ يف لاق ثيح «(۲۸) ةمّطقملا رظنا 0
 ينكلو « هيلع ةديصقلا هذه أرقا ملو» :لاق «(75) ةديصقلا نم )١5( تيبلا حرش رظناو

 . «ذئنيح ىرجام نآلا طبضأ تسلو « هيلع أرقُت اهتعمس

 .رسفلا نم (۲۷۵) مقر ةديصقلا نم (40) تيبلا حرش رظنا )¥(

 . «خستلا لك يف تسيلو «ًالاجترا هيف لاقو» :(۷۸) ةديصقلا يف لوقي (۳)
 بتكو» :صصخملا رداصمل هركذ ضرعم يق ةديس نبا لاق ثيح ۰/١ ؟صصخملا رظنا (4)

 هلام ىو س



 نع ذخأي مل هنأ كلذ ىنعمف «يبتنملا ناويدل راش لوأ وه حتفلا وبأ ناک اذإو

 رعاشلا راكفأ ءالجتسا #4 هتربخو هركف لمعأ هّنأو ؛هاوس ىلع ءيكتب ملو هريغ

 قيقحت ىلع اهب نامتسا ٍتاودأ ىوس حتفلا يبأ رداصم نكت ملو < اهب صاخ ٍفّلؤمب

 بيلاسألا نم ًاريثك للعُيو ؛ :ضمغ ام هيناعم نم حرشي ناك هسفن يّبنتملا ْنكلو . هتياغ

 تناك يتلا ثداوحلا نم ًاريثك حضويو ءهتازواجتو هراكفأ نع عفاديو ءاهيلإ أجل يتلا
 ةيرقبعو ةعساو ةفاقث نم رخآلا وه هيتوأ ام ىلع ًادمتعم كلت وأ ةركفلا هذهل ًاعفاد

 «رسفلا» 2ب اهعدوأو ءيبّتتملا اهركذ يتلا حورشلا كلت نم ينج نبا داقآ دقو قردان
 نم حتفي ناك امل اهيلغأ ےب ببّسلا حتفلا وبأ ناك تاجاتنتساو تاحيضوتو حورش يهو

 هيلع ناويدلا ةءارق ءانثأ رعاشلا عم راوحلا باوبأ

 -لبق نم هنم انغرف ٌرمأ وهو -رخآلاب امهنم لك نيلجّرلا باجعإ ةدش ىلعو
 ناكو ؛نارواحتيو نالداجتي اناك دقف رسيو ةلوهس ےب امهنيب يرجت لئاسملا نكت مل
 هيراجُي ءرخآ ًانيح ًاضرتعمو ًانيح ًاحضوتسم تايبألا نم ريثك دنع فّفوتي حتفلا وبأ
 فق ناك اهخايشأو ةييرعلل هبصعتب ًاعوفدم حتفلا وبأو .ىرخأ ٌةرات هضراعُيو ٌةرات

 ردصي ناك هّنكلو .")رعاشلا اهمدقي يتلا ةركفلا رياغي امب خايشألا كئلوأ بناج ىلإ

 هياع ذخأي دق ام هل ٌرْريل رعاّشلا نع عافذلا تاودأ لك دشحي بحم نع اذه لك ے

 اهزجي مل نإو - مهنم دحاو يبتتملاو - نويفوكلا اهزاجأ تارورض هل ًازيجم نورخآلا

 . مهنم دحاو ينج نباو .نويرصبلا

 ةّدع رداصم ىلع دمتعا دقف «ناويدلل لوألا حراشلا وه ينج نبا ناك نئلو
 :لوقلا انفاسأ اننأ كلذ هريربت نكمأ ام ريربتو ناويدلا حرش 4 هرظن ةهجو زيزعتل

 رسو صئاصخلاو برعملاو مامتلا يهو ءاهنم يلإ طقسام ينج نب نامثع حتفلا يبأ

 .«ةسامحلا رعش ريسفتو يبنتملا رعش حرشو بقاعتلاو ةعانصلا

 )١( ةديصقلا نم (۳۳) تيبلا نم ثيدحلا ضرعم يف لاق ثيح ۷۱۷ص ء,١جرسقفلا رظنا )557(:

 برعلل اهنأ ىلإ يبنتملا بهذو «مجحلا نم ليلقلو ةصاخ برعلل داضلا :ديرد نبا لاق»

 لومعملا نوكي نأ يغبني يذلا وه ديرد نبا لوقو .اهّلك برعلاٌر خف مهبو :دارأف «ريغال

 ءاذه .«عمسي مل نم ىلع ةجح عمس نمو ءفاَّنلا ىلع ةجح تبثملا نأ هب ذوخأملا هيلع

 ءركذ امك ةريثك تاظحالم «ةرهمجلا» ىلع هلو «ينج نبا داقتنا طحم ديرد نبا ناك دقو

 .ريغال برعلل داضلا نأ دارأ هنآ ىلع لدي ام يبنتملا تيب يف دجويال ُهَّنَأ ىلع

 هل ع ص عاش



 ٍريبك بحو رعاشلا ةرصانملا ةحماج ة بغرب ًاعوفدم ناويدلا حرشل ىريثا ينج نبا نإ

 و هدجن امم طرفملا باجمإلاب ملت دن ,ةريثك فقاوم ىلإ بحلا اذه مجرتو «هرعشل

 .("طرشلا اذه ايانث

 هبتك ةياورل هتزاجإ 4 يبنتملا ناويدل هحرش ىلإ راشأ دق يّنج با ناك اذإو
 ةتس ىلإ اهخيرات ٌدوعي يتلاو دع رداصم چب اهركذ ددرتو .توقاي اهركذ يتل او هنع

 هطوطخ نأ ,ريثكب كلذ نم دعبأ ىلإ دوعي حرشلا اذه ّنأ هيف كشال مف : 6
 حرشلا اذه اهيلع ينب يتلا هداوم نم ًاريثك نأو رعاشلا ةايح قف تعضو دق ىلوألا
 محرتلاب ًانورقم يسرافلا يلع يبأ ركذ هيف ددرت دق ناك اذإو ؛ةرتفلا كلت ىلإ دوعت
 دعي رسفلاف «ءيسرافلا يلع يبأ ةافو دعب زجنأ دق حرشلا نأ كلذ ىنعم سيلف ٠ هيلع

 د انّدجحو ؛هتحص ىلإ نينئمطم مكحلا اذه ردصنل اننإو ,رعاشلا تافلؤم لئاوأ نم
 مسا ددرت امنيب ؛ىرخألا هبتك نم ريثك ىلإ ةراشإلا ةلَّق اهسأر ىلع ةّدع بايسأ كلذ

 .ًاضعب اهضعب ىلع هبتك 2 ليحي ؛حتفلا وبأو ؛هتافلؤم نم ديدعلا 4ب حرشلا اذه

 ,ىرخألا هتافلؤم ب اهسفن هرداصم يه ناويدلا حرش ےب ينج نبا ٌرداصمو
 مدَقُي ينج نبا نأ كلذ ,ىرخألا هبتك ذي هيولسأ نيع وه حرشلا اذه  هبولسأو
 ةريثك يهو «لئاسو نم هيدلام لک كلذل ًادشاح اهنع عافدلل يربني مث ءهرظن ة ةهجو
 نبا نکلو ,ةبوذعلاو ةوالطلاب حشتي حضاو | بولسأب رسيو ةلوهس ےب يرجت .ةينغ
 و ضوخلا ريغ وه رعش ناويد عم لماعتلا أ ةردانلا هقووشبعب فر عب ناک ينج

 مولع یتش ب نّكمتو قمعب ضاخ ثيحب اهنقتأ يتلا ةفرعملا نيدايم نم ىرخأ نيدايم
 ضورعلاو فرصلاو ةفللاو وحنلا مولعو تاءارقلا  فّناض ؛ ؛نآرقلاو ةغللا
 كلت نيب طيري ًاّيفخ أطيخ نکلو ؛ىرخأ نيفاو ود حرشو ,نيواود عمجو «تاوصألاو
 لئاسمب رمي هارن اذهلو ,ىرخأ ليطُتو ٌةرات رصقت .ٌةعدبم دي هب كسمت .تافلؤملا
 ريغ ًةنكمأ اهيف ضوخلل حسفأ هَّنأو .ىرخأ بنک  اهنطاوم نأ ىلإ ًاريشم ةريثك
 : يوناث لكشب تايبألا وأ ثداوحلا ضعبب ًانرتقم يبتنملا ركذ يتأي املثمو .ناكملا اذه
 يتأي هّلك كلذ نكلو ,يوناث لكشب انه ثداوحلا ضعب يتأت صئاصخلاك باتك ك
 .ةدئافلا لمكيو عوضوملا ينغيل

 عيكو دريو ؛ يبنتملا نع هيف عفادي ءانلصي ملو ءًاصاخ الوم عضو لب 010
 . يبنتملا ىلع لماحتلا ديدش هيف ناك ًامَّلؤم عضو يذلا

 س و



 اذه نع بغي مل . مهنم ّدحاو حتفلا وبأو . نيّيرصبلا ٌةمس وه يذلا سايقلاو

 ناك عامّسلا ُنكلو ,هئارأ دييأتو هرظن ةهجو زيزعت ىلع هل انوع ناك لب «حرشلا

 يتلا عامّسلا عيباني ىلع يتأن فوسو «حرشلا اذه ےب هنع ردص يذلا لوألا زكترملا

 سفن اهلمجمب عيبانيلا هذه ناب لوق نم هاتفلسأ ام ىلع نیدکؤم هفراعم اهنم ىقتسا

 .ىرخألا هتافّلْؤم 2 اهنع ردص يتلا عيبانيلا

 2 مهركذ ٌرركتي نيذلا هخويش مه امّنِإ باتكلا اذه ف مهركذ نيذلا ٌحويشلاف

 ىرخألا هبتك 2 اهركذ باتكلا اذه ب هتامولعمل ٌرداصم اهركذ يتلا بتكلاو .هبتك رئاس

 أرق يذلا خيشلا ىلإ ًاريشم بتكلا كلت ىلع ّلديل انيديأب نخأي هّنأ ىرن فوسو ءًاضيأ

 سبتقملا ّصَّنلاو باتكلا ركذي ًانايحأو ,هأرق يذلا صَنلا ىلإو كاذ وأ باتكلا اذه هيلع

 الق :ماهيإلا نم ءيش ل عقن دقو هان هأركأ يذلا خيشلا مس ! نع حصفُي نأ نود هنم

 حتفلا وبأو .هخسن وأ هتءارق هسفنب ىّلوت مأ خيش ىلع باتكلا اذه أرق ناك اذإ ام يردن

 ضعب لاق وأ انباحصأ لاقب ًانورقم َّصَّنلا ركذي ًاضيأ ىرخألا هبتك وه امك انه

 يمسي نأ نود انباحصأ ضعب نم تعمس وأ انباحصأ ضعب ىلع ترق وأ انباحصأ

 ًانايحأو :حرّشلا نم ىرخأ نطاوم 2 مهئامسأب حرص نيذلا هخويش لإ مه ناو ,ءالؤه

 دروي وأ «هخويش نع اهذخأ امك ةرشابم اهيلئاف ىلإ اهبسني دهاوشلاب ءءارآ رعي

 يتأي يذلا دانسإلا قيرط نع مهب انلصي نأ نود رک مهو .ءاملعلا اهلاق امك صوصتلا

 اذه حرش 4 هرداصم ٌلُكشي ةفاتخملا قرّطلا هذهب ُهَدَحَأ امو ,ةريثك نطاوم ذب هيلع

 .لوقلا نم انا انلمجأ | م ليصفت ىلع يتأن فوسو «ناويدلا

 ارارم حفلا وبأ راشأو ءاصاخ لصف هل اندرغأو « ؛یضم م اميف باهسإلا نم ء ءيشب اذه

 :تيبلا فور دقف رعاشلا ىلع ةءارقلا ءانثأ ةياورلا ددعت ىلإ

 ديقانعلا ىنفت امو ّنمشب ْدَقَف اهبلاعث نع رصم ٌريطاوت تمان

 ا"! «ةمجعم ريغ ءاّطلاب هلاق اذكو ,روطان ٌعمج :ريطاوتلا» :لاقو

 ةياور يهو ءفاكلا رسكب ىرسك لاق انک : لو ؛یرسک :رخآ ناکم 4ے یورو

 هلاق يذلاو .ًادّمحمو دمحم ٌروجي» :لاقو . "!نوحتفيف انباحصأ اًمأو «نييفوكلا

 ) » 84/17 )1١ةديصقلا مقر يناثلاو تيبلا مقر وه لوألا مقَّرلاو ءاذكه دهاوشلا درونسو .

.A1/Y () 

 مس جو دل



 رسكب ءراظتنالا ال :هيلع هتأرق يذلا» :لاقو ؛'"!ءبصني نأ نم حدمأ وهو جلاب

 راتخيو :هرارقو هرارق ٌلوقي ناك» :لاقو ."!ءلوقلا وه اذهو ءراظتنالا نم ماللا

 «يرمشلا یورو 21 يلع مالكلا ىنعم ْنأل ؛ةجولا ركذ امك ّبصَنلا َّنأل ...ْبصُتلا

 :لاقو ؛!"!نيّشلا رسكب ّيرَّمّششلا حصفألاو «نيشلا حتفب هّنوقي ناك اذك» :لاقو

 ناكو» :لاقو «”!ءأدج ٌفيعض كلذو ؛كلذك :هدشنأ امّنرو .نيملاعلا راصف :ىوريو»

 :لاقو «رودبلا ردبايو :هدشنأ امبرو» :لاقو ."!ءشاشقلا بهن نم :هدشنأ امير

 اهيأ كحابأ :ًاضيأ هدشنأ امّير ناكو» :لاقو امف :ىورتو .هيلع هتارق اذك»
 .' ”«تلعج :ةخسن 4 اهتيأرو :ٌتعلخ :هيلع هتأرق اذك» :لاقو “ل يداعألا ُششحولا

 َنيِعّللاو ُنيَمّللا لوق ناك» :"”لاقو (''!«ًاعيمج ةسارفلاو ةليخلا :هيلع هتارق :لاقو

دشني ًاضيأ ناكو» :(''!لاقو «بصصّتلاو كشيام ىلع عفرلاب
 «ةدعص هدي 4 :ه

 :لاقو «اهيلإ :هيلع هتأرق يدلاو» :لاقو :«كظحالت :هدشني ًاضيأ ناكو» :(''!لاقو
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 ةرسكلاب يفتكي .ءاي الب ءفاوقلا نبا انأ ءفايفلا نبا انآ : ًاضيأ هدشني ناكو»

 ىلع بّظعو ..يميش نم شيعلا كنضب عونقلا الو :هدشنأ امبرو :"'!لاقو «ًافيفخت
 ۰ «ليلق هّنأ الإ مهنع كلذ ءاج دقو ءاضرلا ىنعمب عونقلا لعجف» « :ًالئاق ةياورلا هذه

 .«ءايوح :ةدشني ناکو» : "لاق مث .(تيبلا) يكرتاو ءابوح ىدرلا ضايح يدر» :ىورو
 ءارذعو :ةدشني ًاضيأ ناکو» 1 لاقو ,«ٌرجلاب وزغلا نم :هدشنا امّبر ناكو» : :"لاقو
 يتلا ةلثمألا ةرثك ىلعو «تهدش امم :ًاضيأ لوقي ناكو» : 0 لاقو «ةينارصن

 وأ حراشلا اهدمتعا يتلا يبنتملا ةياور ىلع لّلدنل اهانقُس ٌةلثمأ يه امّنِإف ءاهاندروأ

 هاندروأ امو ,رخآ ًاضعب دریو « ءًاضعب دّيؤي كلذ عم حتفلا وبأ ناكو < اهيلإ ليمي ناك

 ثحبلا نم اهّقح لانت نأب ٌةريدج ٌةرهاظ ٌلكشت ةريثك ىرخأ ةلثمأ نم ٌريسي ًءزج
 اهنكلو عش ريغو ًارعش ثارتلا بك  ةعئاش ةددعتملا تاياورلا ةلأسمو .ةشقانملاو

 ًارياغم نآلا ةئوادتملا هتغيصب ناويدلا راس دقف كلذ عمو «هسفن رعاشلاب طبترت انه

 ٌةقوثبم ٌةريثكلا ًةلثمألا دجتو .ةدشنأ هنأ رعاشلا نع لقن امل تايبألا نم ريثك

 ةياور نع ينج نبا ةياور ُرّيمُت ةفص يهو «حرشلا اذه ايانث  كفرط تبق امثيح

 .اهتبقعأ يتلا تارتفلاو ة ةرتفلا كلت 4. ةاورلاو حاًرشلا نم هريغ

 خسن ىلع ينج نبا دمتعا دقف رعاشلا ىلع ناويدلا ةءارق ىلإ ةفاضإلابو

 ءيبنتملا نع هعامس رياغي ام اهنم ناكو .هسفن رعاشلاب ةلّصلا تباث وه ام اهنم ,ةدع

 رسكو ءايلاب نضميلو نضوخيل : هيلإ ةدنسملا خسّنلا ضعي جب تآرقو»: :لوقي وهف
 ينكلو .هيلع ةديصقلا هذه أرقا ملو» :لاقو .('!ءيدنع ةياورلا هذهل هجو الو ,داتضلا

 نيب نأ ٍرمألا 2 بيرغلاو ." !«نئنيح ىرج ام نآلا طبضأ تسلو .هيلع أرقت اهّتعمس

 ردّصلا جلثي ام حتفلا يبأ یدل دجن مل اننأ عم ؛ساّنلا يديأ ےب تسيل ًاراعشأ هيدي
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 نظن هيفو هرعش نم ًائيش زواجتن نكن مل انّنأل» :'؟ًالثم لوقي وهف «بناجلا اذه ےب
 هيلع يتيكنت يعدتسي ناك دقلو ,تقولا عطقني ىَّتح أدج هيف ٌلوقلا ٌلوطيو الإ

 يبنتملاب تينع يتلا بتكلا انل تظفح دقو ,«اننيب حتنفي ناك ام ثحبلا ىلع ينعبيو
 نيتديصق يبنملا حبصلا بحاص ركذ دقف ءاهنم اهنم ءيش ىلع حتفلا وبآ تاي مل ًاراعشأ

 ."يبلاعثلا طخ نم امهلقن هنأو .طساوب امهلمع يبنتملا نآ ركذو :ناويدلا ےہ ادرت مل
 2 درت مل ديشخإلا جغط نب ركب ايأ اهي يثري ةديصق نم تايبأ ةثالث هل ركذ امك

 حتفلا وبأ نكي مل٠ .رخآ ناكم ےب هرعش 4 تادايز نع اشدحتو ."اضرأ ناويدلا
 ةملكب هنم ظحَت مل ةريثك تايبأ ىلع ماركلا رورم حتفلا روبأ رم دقو ؛ ءاهل ًاردصم

 ددع غلب دقو« ءاهيف مهؤارآ تنيابتو .اهدنع اوفقو نيقحأللا حارشلا نأ عم .ةدحاو

 ٌةريثك ًاتايبأ نأ نع كيهان ءًاتيب نيسمخو ن نيتئام طقف لوألا ءزجلا ےب تايبألا هذه

 حرش 4 درطتسي ناك امنيب تيبلا نم نيتظفل وأ ةظفل ريسفت اهل هحرش دعتي مل
 .ةريثك دهاوشب ةلقثم تاحفص ةدع ىلإ لصي ىّتح ام تيب

 : وهف ؛هريغل حتي ملام هل حاتأ يذلا رعاشلا نيبو هنيب راوحلا اذهب ّدتعي حتفلا وبأو
 ملو .(“ كلبق اذهب ًادحأ ثيراجام .ءایشأ نع هتلأس دقو ,ةعفد ريغ يل لاقو» : لوقي
 يتلا ةبعّللا نع ثيدحلا ضرعم 4ب وهو ؛ ,ركذ دقف .هنم هانرظتنا يذلا ريثكلاب تأي
 اهاجهو ,ريثك ٍرعشب اهفصوو» : ًالئاق ىمادقلا هيحودمم دحأ راّمع نب ردب یدل تناك

 و تي مل ام ًاضيأ هنمو «باتكلا اذه نم هعضاوم ب هنم ٌريثك ءيجيسو ؛هلثمب

 تأرق اذك» :رخآ ناكم ب لاقو .ال ال مأ هيلع علَّطا ناك اذإ اميف انملعأ الو .(* !هناويد
 لبق نم سبتقملا ّصّنلا اذه ىلإ انرشأ دقو .")«ثلعج : :ةخسن ب اهتيأرو «تعلخ :هيلع
 لک ے تسيلو» : ًالئاق هحرش ب ةديصق تبثأ دقو ٌةحارص صن لب ىرخأ ةياغل

 هنكلو .ناويدلل هتياور ےب ةدع خسن ىلع دمتعا حتفلا ابأ نأ ىلع دكؤي امم .( "سلا
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 ددع 2 فالتخالا ناك نإو ءاهيلع هحرش ىنبو ءاهرقأو ءاهاضترا ةخسنب اهنم جرخ
 .لبق نم كلذ انشقانو ءًاريثك نكي مل اهنيب اميف دئاصقلا تايبأ وأ دئاصقلا

 يتلا ةّدحلاب نكي ملو ءاهب ذخأي مل يتلا تاياورلا كلتب ًاقيطر حتفلا وبأ ناكو

 جب اذك» :تايبألا دحأ ىلع ةقيلعت ضرعم ذب ٌلوقي وهف .حاّرُششلا ضعب دنع اهانيأر

 سيلف ءكلذب قحم وهو «باوص امهالكو ءیعس :ىرخأ لو «یرج :يباتك
 نيرخآلا ىلع موللا ب طارفإلا وأ هدنع ٌفّوَتلا قحتسي امم نيظفاّلا نيب فالتخالا

 يدنع همالكو .هيلع اهارقأ ملو ,ةعطقلا هذه مهّتأ انأ» :رخآ ناكم 2 لوقيو .هب

 مهنع ذخأ نيذلا ةاورلا نم دحأ مسا ىلإ ةحارص حتفلا وبآ رشي ملو . ° اهنم دوجأ

 ىلإ راشأ يناهفصألا نكلو ءهمايأ رخاوأ ب تليق دئاصق نم يبنتملا ىلع هأرقي ملام

 2 هوسفان نيذلا نيرخآلا ةاورلا ءامسأ ىلإ رشي مل هن امك ,"!هباتك  ٌةحارص كلذ

 0 فايا مهخامسأ ةق ةقحأللا حورشلا انل تظفح دقو «ناويدلا ةياور

 ىلع تضمغ ةثداح > قيثوت وأ تيبلا لذا عفادلا تناك ةعقاو ديدحت وأ ا یمر يتلا

 .اهريغو ةيوفللاو ةيوحتلا تاجاحملا ىلإ ًالوصو كاذوأ تيبلا اذه قايس #4 ينج نبأ

 ًاريثك اندروأ هيلع هتءارقو يبنتملا ىلع ينج نبا ةذملت نع انثيدح ضرعم 4و

 ًاضعب دروتسو .ةءارقلا هذهو ةذملتلا كلت تابثإ كانه اهنم ٌفدهلا ناك ءةلثمألا نم

 دافأ ينج نبا نأ ىلع ليلدتلل كلذو .ىرخأ ةياغل انه اهنأ راركتلا 2 اهل عفشي اهنم
 .دهاوش نم اهل دشح امب ةركف ءانغإ وأ ىنعم حيضوت 2 رعاشلا نم ًاريثك

 ةءارقلا تقو يبنتملا ىلع هتلصح ادذكه» :لاق مث «[اذك] تيبلا ىنعمو» :لاف

 ةَّيواجبلا قولا دصقي («برحلا ك اهيلع نودراطي» : :يل لاق :لاقو « هيلع

(0) ۲04/۸. 

 .اهنم عبارلا تيبلا رظناو «(1) مقر ةعّطقملا دصقي (۲)

 ٠١ ؛يبنتمللا رعش تالكشم يف حضاولا (۳)

 مهريغو نايبتلا بحاصو يفوتسملا نياو يدحاولا دنع ةريثك نكامأ يف كلذ دجت (4)
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 ةملك ركذ دقو ؛لاقو !'!ءهنم ٌبيرق وأ يبنتملا ظفل اذه» : لاق مث ءاهفصو #4 بهسأو

 نأ نومعزي انباحصأ نإ :تيبلا اذه هيلع تأرق دقو .؛بيطلا يبأل تلقف» : (ىروص)

 ."ءكلّكشت دق هّنأك هتيأرف ؛ءام مسا ىروص

 ينثدح» :تيبلا 4 ([ناكم مسا] ىلادحلا) ةملك نع ثيدحلا ضرعم 4 لاقو
 اذه :لاقف .ميجلاب ىلادجلا هودشنأ تيبلا اذه ةلوّدلا فيس دشنأ ان يبنتملا
 دقو» : لاقو .""'ءهتعقو  هبراق وأ هيلإ لصو ناك دقو ءىلادَحلا وه امنإ فيحصت

 2 فّسعتي ناك دقو ءرهاّلا ٌعينش ةلمجلا ب وهو ,تييبلا اذه ے لوقلا ساّنلا رثكأ

 ةيبشو .() «هركذ نع تبرضأف ٠ .ًاعنقم هارأ تسل امم هنم راذتعالاو .هل جاجتحالا

 8 :لاقف ؟ودنمس ثتيرعأ ًاله : هل تلقف ؛هيلع ةءارقلا تق هتلأس» : هلوق ربخلا اذهب

 رك لادلا ةمض نم لدبي نأ بجول برعأ ولو < مسالا فرعي مل كلذ تلعف

 ىلإ ريشن لب .) «اهداشنإ هركتي وهو :ةديصقلا هذه هيلع تكرق دقو ءهتيأرو» :لوقيو

 ةلأسم ىلوألا ءهيلإ حتفلا وبأ امهازع ءهرعشو يّبنتملا ةايح 4ب ًاًدج نيتماه نيتلأسم

 : ٌلوقي ناك» :روهشملا يبنتملا تيب ركذ نأ دعب لاق ثيح .رعاشلا اهب مهنا يتلا ةوبثلا
 ةلاسم ًاضيأ هل بسن هلا يه ةيناثلا ةلأسملاو «!" !«يبتتملا يمس تيبلا اذهب لإ

 تبلقل تئش ول :ٌلوقي ناكو» :لاق امدنع «هرعش 2 دّمعتملا سابلإلاو زمّرلاو ةيمعتلا

 نم ريثك ىلع انأ هتقفاو دقو ءًاوجه هتلمجف ؛ءاجه [ًاروفاك دصقي] هتحدمام عيمج

 ب تليق .ةريثك تايبأ ىلإ حتفلا وبأ راشأ انه نمو .("«ُةلّبقتو هب فرتعاف كلذ
 ىلإ كلذ ازعو ءءاجهلا نطاب ىلع حدملا رهاظ نم اهيفام لمحو .هريغ وأ روفاك
 يوطي هّنأل .هرعش رثكأ  هبهذم اذهو» :لاق ءرعشلا ةعانص ىلع بيّطلا يبأ ةردقم

 هلوق ىلإ ىرت الأ ,لوقلا كب ًايهادتو رعشلا ةعنصب هنم ًاقذح ءاجه ىلع حيدملا
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 .ركذ امك اهيلع هقفاو تايبأ نم دحاو تيبلا اذهو ؛('![تيبلا]

 يتلا ثداوحلا كلت نم هتركاذب ةقلاعلا ثداوحلا داريإ 4ب حتفلا وبأ فرسيو
 تقو [ريطاوت ةملك ىلإ ًاريشمإ اذه 4 هتمّلكو» :لاق ءرعاشلا نيبو هنيب يرجت تناك
 حتفلا ابأ نأ لبق نم انركذ ام دهاش اذهو .«هتلواطم ثهركو .هيلع ماقأف ءةءارقلا
 هراكفأل يّبنتملا بّصعتب هنم ةفرعم ميقعلا لدجلا ةيهارك يبنتملا يأ دنع لزني ناك

 :هلوقك هداقتنا 2ب طارفإلا رذاحي ناك ةفرعملا هذه ءوض ىلعو «هئارآب هكسمتو
 هّبَبجت هل بحأ ُتنكف ؛ اهتلذتبا دق ةماعلا نا الإ ؛برعلا مالك نم ٌةحيصف :ٌلغاشي»
 ةظفل كلذ بناج ىلإ يهف ٠ ؛مهم رمأ وهو ؛ ءاهتحاصفب رقأ حتفلا ابأ نأ ىلع "*اهابا
 ةيفرصلا ةفيرصلا ىلإ هدرمو .هيفام ةكرحلاو ةيويحلا نم هيف ینعم يدؤت ةيرعش

 انل حتفيو . حتفلا يبأ لاب نع ٌبيغي الأ بجي ناك ٌرمأ وهو ؛ةملكلا اهيلع تينب يتلا
 نع هتلأس» : هلوقك هايإ هتلئسأ لالخ نم يبنتملا هيلإ ىمرام ةفرعمل بابلا يج نبا
 ينعي .هفالسأو هدادجأ ركذف .ةلودلا فيس حدم دق ءارعشلا ٌضعب ناك : لاقف ءاذه

 ةأرملا :لاقف «تيبلا اذه ىنعم 4 ةءارقلا تقو هّنمّلك» :اهنمو .( !ء[رعاشلا] يمانلا

 :ًاضيأ لوقو .هنع ذئنيح ىضرتف «برحلا ب ًامادقم نوكي نأ اهبحاص نم ديرت
 2 هلوقو ©" !ءالزاب ًالمج بكري يجراخلا ناك: لاقف ؛تيبلا اذه ىنعم نع هتلأس»
 ىلإ ةءارقلا #2 تلصو امّلو» : يمورلا كتاف كة ةريهشلا هتديصق نع ثيدحلا ضرعم
 ,"!ءدحاو تقو ب رانيد فلأ هّتميقام ّيلإ لمح ٌلجر اذه :يل لاق .عضوملا اذه
 .كتافل هنم دحأل ٌركشأ هتيأر امو» :لاق بيّطلا يبأ ءارآ ىلع بيقعّتلا كك هتداعكو

 هذه هدشنأ يبنتملا نأ كانه ىرجام ءفيرط نم» : لاقو ء“ !ًاريثك هيلع محرتي ناكو

 ) ۷۲/۲۲ )1١رظناو ٤۳/۳۷.
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 ةءوبن دوي نأ دارأ لهف .'''ءاّيلهاج ناكو اليل ةنيدملا روس طقسو ءًارصع ةديصقلا
 ءاذه نع ةءارقلا تقو هتلأسف»هلوق ىرجلا اذه يرجي امّمو ؟ىرتاي انه رعاشلا
 :ًاضيأ هلثمو هايملا دربأ نم ءاملا اذه :يل لاقو .كلذك رمألا دهاش هنأ ركذف
 ,"!ًاضيأ بردلا ىلع ةتركذ يذلا رمألا اذه ناكو :هانعم :لاقف ءاذه نع هتلأس»
 دق ينَّنأ ىلع .[تيبلا] ءايعدألا ديعو يناتأ :مهيف لاق نيذلاب ضّرعي هبسحأ»لاقو
 :لاقو .«حودملل ءادعأ اهيف ناكو ,ةيربط تدرأ :لاقف اذه نع ةءارقلا تقو هتلأس
 ىلع - بيّطلا وبأ ناكو '"!«يبنتملا ٍدحدمي مل هنأ ,ةبازنح نبا هريزو :هريشمب ينعي»
 نم هامّسس دق «يمشاهلا ٌنالف ينثدح :لاق يبنتملا ينتدحو» :لاق .يٽج نبا ركذيام
 :كتيبب هيف تلّتمت ًاباتك يتأرما ىلإ ٌثبتك . .ةفيرطب كثدحأ : لاق .رصعب نارح لهآ
 اذه نم هتركذ اميف هّللاو تنأ ام :تلاقو .باتكلا نع ينتباجأف ,[تيبلا] ؟لّلسلا مب
 نأ يبنتملا قح نمو ٠ ("!,|تيبلا] ةديصقلا هذه 4 رعاشلا اذه لاق امك الإ تيبلا
 ناو ,مهنم نیيداعلا ىَّتح سانلا ةايح ےب غلبملا اذه غلب دق هرعش نأ فرع دقو رسي
 حتفلا وبأ ناكو .( "راحبلا تباجو لابجلا تعطق اهلاق ىتم هدئاصق نأ معزي ناک
 نم ينثدح» لاق ثيح ءيبنتملا نم اهغلب يتلا ةبترملا “ا هل دَّكأ اذإ رخآلا وه رسي
 دقو .ىرصبلا ةزمح نب يلع وهو ؛ةديصقلا هذه لاق تقو زاريشب هعم ًارضاح ناك
 انهاه نالف وبأ انقيدص ناك ول :لاقو ؛يلإ تفتلاف :لاق ؛تيبلا اذه ىنعم نع لئس
 ذخأ حتفلا ابأ َّنأ # لبق نم هانيدبأ ام ززعي اذهو .' /«ةينكلاب ينينعي مهل د هرسفل
 سانلا ءارآ طقستي حتفلا وبأ ناك لب .يرصبلا ةزمح نب يلع نع ةريخألا دئاصقلا
 ”دحو راس :لاق تيبلا اذه عمس امل ةلودلا فيس نأ يكح» :لاق ثيح يبنتملا رمش 4
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 تيب دروأ دقو .هلوقك هرعشب هرعش رسفي ناك ىبنتملا 3 حتفلا وبأ ركذيو .' "يب

 :ىبتتملا

 ءالجر يمكلا ىلعأو هيف اهطسوأ نيسحلا ةانق ىلعأ

 :رخآلا تيبلا لثم وه :لاقف ءاذه ىنعم نع هتلأسو»

 D27 0# م. ر 5 ا س ۶
 "منم رخآي اهموقف ىقثو سرافب ةانقلا ىرطأ اميرلو

 نم ءيش ىلإ جاتحي ًايفخ ًاطيخ امهنيب ناق ؛ ,ركذ امك نيهباشتم ناينعملا ناك اذإو
 ريسفت ةيلوؤسم بيطلا ابأ ينج نبا لمح دقو . هفاشتكال ةيورلا لامعإو ركفلاو كلا

 "لب «هسفن رعاشلا ىلإ ريسفتلا اذه ةبسن هل عفشي ملو «ىمرملا ديعب ًاريسفت تايبألا
 انفاسأ دقو هيف يبنتملل ةقالع ال مالك لوقب مهّتاو ؛ًاديدش ًاداقتنا كلذ 4ب دقتنا

 :تيبلا دنع هلوقك ءهلوح نيثدحملاو ءامدقلا ٍبراضت ىلإ انرشأو ءاذه 4 لوقلا

 يماقُب ةحزار مافغب لكو ينيع ترح ْنِإ يلحاور نويع

 ينيع يلحاور نويعف ينيع تراح نإ هانعم :لاقف «تيبلا اذه ىنعم نع هتلأسو»
 ًامئاد ديحولا ردابملا حتفلا وبأ نكي ملو . )نهم ٌةميهب انأف ثرح نإ يأ «يماغب نهماغُيو
 هسرد تاقلح نورضحي اوناك نمم نورخآ كلذ 4 هكراشي ناك لب .رعاشلا لاؤس ىلإ

 تيب ضرعم 4 لاق :هحرش ب اهعمس يتلا ةبوجألا دروي حتفلا وبأ ناكو ,هناويد ةءارقل

 نم ليجلا اذه مأ .ءادعألا مليدلاب نيرتأ :هل لاقف .رضح نم ضعب هلأسو» :يبنتملل
 نأ ينغلبو» : اقباس صل نم ًائيش انفلسأ دقو :هلوق وأ ."ءمجعلا لب :لاقف ؟مجعلا

 يبنتملا نع ينج نبا يّقلت نكي ملو .«[ربخلا]...هاور هرعش يبنتملا ىلع أرق نم ضعب
 نإو :نيرخآلا هخويش نع هذخأك هنع نخأ لب ناعم نم هرعش يلام ريسفت ىلع ًارصتقم

 همسا ركذ هبسحأ برعلا نم ًالجر تعمس :لاق ءيبنتملا ينثدحو :هلوقك .ًاليلق كلذ ناك
 ب باوصلا هنّقلي ,راحي :بارعإلا نم هعم رخآ لاقف ءريحي :هل مالك ے4 لاق دقو ؛هتيسنو
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 اننكلو ؛("' !!نيتيبلا] دسأ ينب ةيداب ضعبل يبتتملا يندشنأو» :رخآ ٍناكم ب لاقو رس
 .رداصم نم انيديأ نيب اميف امهركذ نيِذّللا نيتيبلا ىلع رثعن مل

 وهف ٠ .مهنع ذخأ نيذلا خئاشملا ركذب فأكلا ٌديدش ينج نبا دجن نأ يعيبطلا نمو
 .اهمولعو ةيبرعلا ناقتإل قرطلا ملسأ وه خئاشملا نع ذخألا نأ نوري نيذلا ءاملعلا نم
 ""1.لاوحألا رثكأ ب بتكلا رثكأ نم هيلإ لصويال ىنعم لاجرلا هاوفأل» نأ ىلع صن دقف
 سیلو :لاق ,هقوفو دوجلاب انذخأ» :لاق دقف .ًاقذاح يشلتملا لعجي خئاشملا نع ذخألا ّنأو
 ىلع هيوبيس باک مدخ نم هّبارعإو هانعم قذحي امم امهو ءهقوشبو : :مهمالك ے
 يتأنس نيذلا هخئاشم ىلع ٌةءارق هريغو هيوبيس باتك عبشأ دقف ديكأت لکبو .خئاشملا
 ذخأ نيذلا هخويش ةمدقم 4 يسرافلا يلع وبأ يتأي ىرخألا هبتك 2 امكو .مهركذ ىلع
 يتلا ةزيمتملا ةقالعلل أ ًارظن يسرافلا يلع يبأل ًاصاخ ًالصف اندرفأ دقو ؛ :ًافيكو أمك مهنع
 ةنس يلع وبأ كوت نأ ىلإ ةنس نيعيرأ ترمتساو ,نيليلجلا نيملاعلا نيذه نيب تعمج
 .ريبكلا ملاعلا اذهل ءافولا لك ءافولاب ًامزتلم ةلاسرلا ءادأ حتفلا وبأ عباتف ه۷

 ءاذه لصح دقو ؛يبنتملاب هخيش باجعإ راهظإ ىلع ًاصيرح ينج نبا ناك دقو
 يبلس يلع وب ناك نأ دعب نيلجرلا نيب ةقالعلا قّتو يذلا ينج نبا ىلإ هيف لضفلا دوعيو
 ترج ةثداح ىلإ ًاريشم ٌلوقي وهف ھا 4١ ةنس بلح خب هاقتلا ذنم رعاشلا هاجت ةرظنلا
 ًيسرافلا دمحأ نب نسحلا يلع ابأ انخيش هب ترکاذ دقلو» : .نامزب خيراتلا اذه دعب
 ذب] هتيميم يظفح نم هتدشنأو .ةلضفيو هظرقي ذخأف ءانيلخأ دقو ,مالّسلا ةنيدمب
 هديعتسي لزي ملف: .[تيبلا]: :هلوق ىلا بلص و امّلف ءاهنسحتسي لعجف .[ةلودلا فيس باتع
 وبأ اهب أدب ةداهش يهو .' هم هانعم ك لاق الجر تيأرام :لاقو «هظفح نأ ىلإ ينم
 مل يلع ابأ ّْنأ كلذ ,هزازتعا ردصم تناكو ءهايانث ےب اهرّرك مث .ناويدلا حرش حتفلا
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 يبأ لوق الإ ةليضفلا نم هل نكي مل ولو» : لوقي ءاهناکم ريغ ب ماكحألا قلطيل نكي

 ةّنسب هئادتق دتفاو .هّلحم ةهابنو ملعلا  هردق ةلالج عم يلع ابأ نألا ؛هافكل هيف اذه يلع

 دنع هلق قحتسم ومو الإ هيلع لوقلا اذه قلطيل نكي مل هلبق نم لضفلا لهأ

 رثكأ دق ينج نبا نأ كلذ .كمامأ ًالثام يلع ابأ دجت رسفلا 2 كفرط تلجأ امثيحو

 لوألا ردصملا ٌلَكشي رعشلاب داهشتسالا ناك اذإو .يلع يبأ ركذب نرتقملا داهشتسالا نم

 كاتم ةمرلا يذو ,"!/تيمكلل هدشنأ دقف هتم وألا حلا يلع يبأل ناك دقن .ًفيكو مك

 ,("داجعلاو ۳ ىلؤدلا دوسألا يبأو ريكو ةف ةفرطو © اءرفتشلاو ٠ قدزرفلاو

1 
 نب يرطقو ."'*”!يلذهلاو .( لطخألاو ء'"هلهاب ىشعأو .(''ريبكلا ىشعألاو ."''!ةيؤرو

 ىبأو 0 4 يئاطلا ليخلا دي ديزو .(' "!رديمق نب ديعسو ,(' "اريقع نب ةر امعو ”)ةءاجفلا
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 نم ريشك مهريغو .('!لبقم نباو «””يونغلا فاطعلا يبأو ,"ثيعبلاو بلاط
 ءامسأب حرصي مل :ةريثك ىرخأ ًاتايبأ هدشنأ هنأ امك ؛مهيرومغم وأ ءارعشلا ريهاشم
 بلغأ هخيش ىلع أرق حتفلا ابأ نأ سرادلل لّيخيل ىَّتح ,ةنكمألا لك ي اهباحصأ
 .رسفلا 4 اهئامسأ ضعبب حرص .ةيمهأ تاذ ًابتك أرقو .مهراعشأو ةيبرعلا ءارعش
 وأ ىرفنشلا رعش أرق امك ءًاضيأ هل زمهلا باتكو ديز يبأ رداون هيلع أرق دقف
 .تّيكرملا نب بوقعيل لادبإلاو بلقلاو ؛هيوبيسل باتكلا أرقو .هتيمال

 كلذ نرقي نأ نود بلغألا ۾ معألا ب هخيش نع ةياور صنلا دروب حتفلا وبأو

 .ساسألا ردصملا ىلإ لصي ىّتح دانسإلاب ةياورلا كلت قث وی ًانايحأ هّنكلو :دانسإلاب

 نع ركب يبأ نع يلع وبأ ينربخأ :لاف تيكا نب بوقعي ىلإ ةياورلاب لصي دقف

 نع هنع نخأيو < ,ةفلتخم لاكشأب ٌرركتي اذهو

 نعو .جارّتسلا نبا نمعو ةدميبع يبأ نعو .ناميلس نب يلع نسحلا يبأ شفخألا

 ةصقو بلح ےب فيرصتلا باتك يلع يبأ ىلع أرق ام لوأ أرق هلأ مولعملاو .ينزاملا

 .ٌةروهشم هب هعلوو ملعلا اذه 2 هغوبن

 بوقعي نع بوقعي باحصأ ضعب

 نم ًانايحأ امهنيب رودي ام دروي مث .هخيش نع دهاشلا دروي حتفلا وبأ ناكو
 هنع ذخأ وأ يلع يبأ ءارآب اهيف دهشتسا يتلا تارملا ددع غلبو !هلوح ش ؟ئاقن
 اهاَنِراقو هخويشل اهبسني يتلا داهشتسالا تالاح انعّبتت ولو ؛ةرم يتئام نم رثكأ
 ةيناثلا ةبترملا 4 يتأيو. ًاضيأ ًارفاو ًاًظح اهنم يلع يبأل انيأرل ىرخألا هبتك عم

 دقو .بلعث ٌديملت وهو .مسقم نباب فورعملا نسحلا نب دمحم ركب وبأ هخويش نم
 “لورق نب دعسو يسعقفلا فورعم نب تيمكلا مهنم ءارعشل ًاراعشأ هيلع أرق
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 جاجحلا نب هللا دبعو )يريشقلا ذاعم نب عرقألاو " دام نباو ةزجو وبأو

 هلمع لّمكي انه هلمع نأ ىرنو .هّبسني مل نمم مهريغو حيرذ نب سيقو ('!يبلغتلا

 اذه نعو .بلعث يحي نب دمحأ نع يه هنع هتءارق بلغأو . يلع يبأ ىلع أرق اميف

 نب دمحم نع هيلإ هقيرطو «يبارعألا نبال هيلع أرق امك ءارقلا بتك أرق قيرطلا

 «بلاغلا ب يبارعألا نبا نع ريزولا يبأ تخأ نبا نع ناميلس نب دمحأ نع نسحلا

 أرقو ؛ينابيشلا ورمع يبأ هدج نع يئابيشلا ورمع يبأ نع ورمع يبأل هيلع أرقو
 نيخيّشلا نيذه دعبو ءيعمصألا نع متاح يبأ نع هيلإ هقيرطو .يعمصألل هيلع

 هباتك هيلع أرق هنأ ودبيو «بتاكلا نسحلا نب يلع [يناهفصألا] جرفلا وبأ يتأي

 رابخأ 2 بتاكلا جرفلا يبأ ىلع هتأرق .قدزرفلا لاق» :لاق ثيح ءيناغألا ريهشلا

 ب نيسحلا نب يلع ىلع تأرق» :هلوقك ءىرخأ ًابتك هيلع أرقو ء“«[تيبلا] قدزرفلا

 أرقو .يناغألا 2 ال ًادرفنم هناويد هيلع أرق نوكي نأ ضرف ىلع ('!«نارجلا ناويد
 نب دمحم نع هّمع نع نيسحلا نب يلع ىلع تأرق» :لاق «هديناسأب جرفلا يبأ ىلع
 يلع جرفلا وبأ ينربخأ» :لاقو ء("يعمصألا نع ديبع نب دمحأ نع يرابنألا مساقلا

 ىعازخلا هللا دبع نب دمحم نب مشاه فلد وبآ ينربخأ لاق «بتاكلا نيسحلا نب

 متم ءارعش راعشأ هيلع أرق دقو “....ئيعمصألا نع ناسغ وبأ ذامد انثدح :لاق

 عفاسم نب نمحرلا دبعو يلذهلا شارخ يبأو دوعلا نارجو قدزرفلا لثم مهئامسأب

 خويشلا نمو .مهيرومغمو ءارعشلا ريهاشم نم نيرخآو ةيظرّقلا ةراسو ةراد نب

 .' دمحم نب رفعج ركب وبأو ."'![ناطقلا] دمحم نب دمحأ لهس وبأ مهيلع أرق نيذلا
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 يذلا .|ينيسيمرقلا]''دمحأ نب ميهاربا قاحسإ وبأو «يعمصألا ىلإ هلصوأ امهالكو
 نب نامثعو «ينايورلا ناورم نب دمحم قيرط نع يناتسجسلا متاح يبأ نع هنع ىور
 .شفخألا ناميلس نب يلع نسحلا يبأ قيرط نع دريملل هيلع أرق يذلا (؟)نادعس

 أرقو «يركسلا ديعس يبأب ًارورم ءيشايرلل أرق ركذلا فلاسلا لهس يبأ قيرط نعو
 ,ةديبع يبأو يعمصألا نع بيبح نب دمحم نع لقن يذلا | )كلام نب هللادبع ىلع

 :لاق ءيبارعألا نباب هلصوأ يذلا يناربّطلا ركب نب هللادبع دمحأ يبأ ىلع أرقو

 نب نمحرلا دبع نوميملا ابأ تعمس : لاق يناربّطلا ركب نب هّللا دبع دمحأ وبأ انقدح»

 ,يرتحبلا يئاّطلا هللا ديع نب ديلولا تعمس :لاق .قشمدب يلجبلا دشار نب هّللادبع

 ىلع أرقو .«رعشلا رفاوح اهّنإف ؛كلاوقلا اوديجتسا :لوقي يبارعألا نبا تعمس لاق
 ,يمرادلا لوغلا يبأ نع رمحألا ايركز يندشنأو» :لاق ءرمحألا ايركز همسا خيش
 :لاق .(”دمحأ نب دمحم يلع وبأ هخويش نمو «|تيبلا] سانلا ءاحصف نم ناكو
 ةزمحل رهزألا نب دمحم ركب يبأ نع 2اكسإلا دمحأ نب دمحم يلع وبأ يندشنأ»

 ىور يذلا !"لماك نب ركب وبأ يضاقلا ًاضيأ هخويش نمو .«|[تيبلا] يفنحلا ضيب نب
 ءلماك نب ركب وبأ يضاقلا هب انربخأ ام زارّطلا اذه نمو» :لاق «هقيرط نع باعث نع
 هّللادبع وبأ هخويش نمو .يعمصألا نع هنع ىورو .«[تيبلا] بلعث اندشنأ :لاق
 نب دمحم هللادبع وبأ هب انربخأ ام لوألا تيبلا هبشيو» :لاق .أ'"لضفلا نب دمحم
 ؛:ينئادملا ديزي نب دمحأ ينثدح : :لاق ,باهولا ديع نب هللادبع انثدح :لاق :لضفلا

 حلاص وبأ هخويش نمو «|ربخلا] هلاح نع ارد ٌتلاس :لاق ؛ناّفه وبأ انثدح :لاق

 يبأب ًارورم يراصنألا ديز يبأ ىلإ هقيرط نع لصي يذلا “دمحأ نب ليلسلا
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 ركذ ىلعو» :لاق ,"ةدمحأ نب ةباوث هخويش نمو . .يديزيلا سابعلا نب دمحم هللادبع

 ,ةّيربطب دمحم نب فيس ينثدحف :لاق ءدمحأ نب ةباوث نسحلا وبأ ينثدحف ,عومدلا

 ىّشملا نب دمحأ يندشنأ» :لاق .بجاوحلا يبأ نب مثيهلا نب دمحأ يندشنأ لاق

 هخويش نمو .دانسإلاو ةياورلا سفتب اهلمجمب يه هنع رابخأ ةدع هلو «|تيبلا]
 هراعشأ هيلع أرق يذلا ءءاّفَّرلا يرّيسلاب فورعملا بيدألا رعاشلا )سوما هتطاوم

 يلع نب دمحم ركب وبأ انربخأ» :لاق "يلع نب دمحم ركب وبأ هخويش نمو ءاهريغو

 هنع ذخأي ناكو .يعمصألا هّمع نع نمحرلا دبع نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ نع

 نب يلع نب راّمع انربخأو» :لاق .' !ناميلس نب يلع نب راّمع هخويش نمو .تاءارقلا
 هخويش نمو «|تايبألا] ةيبالكلا مخطألا تنب دمحم مأ ينتدشنأ :لاق :ناميلس

 نع ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم ىلع تأرق» :لاق دمحم نب دمحم
 انربخأ» :لاق ثيح .رخآ قيرط نع ءارفلا ىلإ هلصوأو .«ءارفلا نع مهجلا نب دمحم
 يبأ ىلإ هلصوأو .«ءارقلا نع يرمشلا نع دهاجم نبا نع...دمحم نب دمحم هب

 يزورملا يحي نع ...دمحم نب دمحم انربخأو» :لاق ؛ثلاث قيرطب ينابيشلا ورمع

 نمو«. .ورمع يبأ هدج نع ينابيشلا ورمع يبأ نب ورمع نب دمحم نع نسحلا نع
 :لاق .ةملس نب دمحم رقصلا وب أ اشدحام هنمو» :لاق «ةملس نب دمحم هخويش

 ةملس نب دمحم ينثدح ؛لاق «باذ نب ىسيع دمحم انثدح : :لاق ءسابعلا وبأ انثدح

 لصّتيام هنع ىور يذلا مساقلا نب دمحم "ركب وبأ هخويش نمو .«...لاق ءيبضلا
 مهس مل ځویش نع هنع ىور هّنكلو دیرد نب نسحلا نب دمحم ركب يباب
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 لهف ««...يحي نب دمحأ نع مساقلا نب دمحم نع انباحصأ ضعب ينربخأو» :(')لاق
 نع اوور ام مهيلع أرق خويش ركذ لفغأ مأ هل ًاخيش مساقلا نب دمحم ركب وبأ ناك

 ارابخأ يوري حتفلا ابأ نأ كلذ .؟باوص امهالك نارمألا مأ ؟اذه مساقلا نب دمحم

 ءالؤه نعو «"انباحصأ ضعب ينربخأ :هلوقب ٌةقوبسم هبتك نم هريغو رسفلا 2 ةّدع
 ءاحصفلا بارعألا نع لقنيو .امهريغ نعو يبارعألا نبا نعو يعمصألا نع لقني

 ىلعو < ,ةقيلسلاو ناسلا يميلس ةيدابلا نم نيمداق لصوملا 2 مهيقتلي ناك نيذلا

 وأ ليقع نم حيصفأ" )هيلُع مهنمو . .حيصفلا رعاشلا ةيوارلا يرجّشلا ءالؤه سأر

 .هّمسي مل نمم ("اةاوّرلا ضعب وأ ليقع ينب ضعب

 ٌلَعَتلا اذه ناكو ,ءاملعلا بتك نع رشابملا لقّتلا نم حتفلا وبأ رثكأ دقو

 امو ةَّللا ريسفت وأ ثيدحلاو روثأملا وأ تاءارقلا وأ نآرقلا وأ رعشلا ةياور نّمضتي

 :ريهشلا هباتك مساب وأ ةرات همساب حّرصي يذلا هيوبيس ءالؤه سأر ىلعو كلذ ىلإ

 ورمع وبأو ديز وبأو يناتسجسلا متاح وبأو يعمصألا مهنمو «ىرخأ ٌةرات باتكلا

 سنويو ءارفلاو ةديبع وبأو ديرد نباو شفخألا نسحلا وبأو بلعثو يِزوَّتلاو يمرجلا

 جاجزلاو ليلخلاو ينابيشلا ورمع وبأو ميهاربا نب دمحأو حلاص نب دمحأو بيبح نب
 .رثك نورخآو تيكسلا نباو يديزيلاو جارسلا نباو

 اهنع ذخأ يتلا بتكلا نم ًاددع حتفلا وب ركذ ةاورلاو خئاشملا بناج ىلإو

 ًانرتقم هركذي ملام وأ ليلق ذنم هيلع انيتأ امم يلع يبأك هخويش نع ةءارقلاب ءاوس

 ةمدقم 4 يتأيو ؛هيلإ ريشن نأ بجي يذلا يناثلا ردصملا تناكو .ةاورلاو خويشلاب

 دهاوشلا نع كيهان ٌةرم نيعبس نم رثكأ ركذ يذلا هيوبيسل باتكلا بتكلا هذه

 ديز يبأ رداون مث كلذ ىلإ رشي مل نإو ,ساسألا اهردصم باتكلا دعي يتلا ةريثكلا

 اوقلا باتكو ءًاضيأ دي دز يبأل زمهلاو درم نيرشعو سمخ نم رثكأ هركذ يذلا

 ءديرد نبال ةرهمجلاو يناتسجسلل لبإلاو :مولعم وه امك حرشب هصخ دقو ؛شفخألل

 )( ١١إ/لا؟.
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 بتكو .تيكسلا نبال لادبإلاو بلقلاو .ينزاملل فيرصتلاو يعمصألل شوحولاو
 حيصف ىلع مهذخآم موقلا رطاشي ناكو .«هطخب هتأرقو» :«حيصفلا» نع لاقو «بلعث
 جرفلا يبأ ىلع هتأرق» :لاق ءجرفلا يبأل يناغألا هرداصم نمو .ليلخلل نيعلاو بلعت

 حتفلا وبأ راشأو .ينايحلل رداوتلاو .دوعلا نارج ناويدو ««قدزرفلا رابخأ ےب بتاكلا
 اضعب اهنم ذخآ ءرسفلا حرش ب هل ًاردصم تناك يتلاو .ىرخألا هبتك ضعب ىلإ
 يباتك تافللا هذه فيرصت تركذ دقو» :لاق ثيح .ةدئافلل أمامتإ اهيلإ لاحأو
 لقثي ال يك راصتخالا نم ٍعضادبو ««هللا همحر نامثع يبأ فيرصت حرشب موسرملا
 ريسفت 2 يباتك 4 اذه تركذ دقو» :لاقف .نخألا اذه ىلإ ىرخأ ة ةرم راشأ

 امنإف ءاذه 2ب باهسإلا هب قيليال هنإف .باتكلا اذه امأف ءنامثع يبأ نع فيرصتلا
 3 -هتداع ريغ ىلع- رسفلا ے ادج القم ناک حتفلا ابأ نأ ىلع .«ةغلبلا هنم ركذأ

 .رسفلا نيبو اهنيب ةكرتشملا صوصنلا نم ٌريثك درو يتلاو ىرخألا هبتك ىلإ ةلاحإلا

 ٌىرصب وهو ةرم ريغ اهب حرص لب «رسفلا» يب هّتيرصب حتفلا وبأ فخي ملو
 ,ةيوحنلا لئاسملا ضعب ب هل ًاردصم نييرصبلا ءارآ تناكو ءهبتك رئاس امك انه
 .هيف ًايوناث ًارمآوحنلا لئاسم ب ٌضوخلا لّكشي لمعب موقي هنأ فرعي حتفلا ابأ ٌنكلو
 يرخأتم ٌضعب لاق» "لوقي .ريغال هبهذم نع حصفت تاراشإ دروأ كلذلف
 6 وي» سلع عمتجاو ءابلا ىلع ماقأف ء«هجو ريغ 2 هيلع درك ءءابلاب حوب :نييفوكلا
 اذكه» ('!لاقو ءىلوألا ءابلاو ةزمهلا حتفب ؛ .رعش تيب ےہ «هبيلأ تانب» :ىورو .«ءايلاب
 انباحصأ دنع وهو بل عمج : :يأ ,هيبلأ تانب : :نييفوكلا ةياورو ,ءابلا حتفب انتياور
 تونك :اتباحصأ فرعي الو» '!:لاقو .«يحلل هببلأ 4 ءاهلا :ساّبعلا وبأ لاقو دحاو
 .انباحصأ لاق اذك .ٌةرورض رصُق و ؛دودمم ءانهدلا ديري :انهدلا» ( :لاقو «واولاب
 يمسي انه وهو «نارصقيو نادم انهدلاو اجيهلا نأ مهدتعف نويدادغبلا امأو
 ضعب يندشنأو» (' !هلوقك .ىرخألا هتافلؤم 2ے امك ًانايحأ نييدادغبلاب نييفوكلا
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 هزاجأ دقو :ةرورض ثراحو نودمح فرص كرتو» '':لاقو «|تيبلا] نييدادغبلا

 أطخ اذهو ؛لوصوملاو ةلصلا نيب لصف دق نوكيف» أ ”:لاقو .«مايأن نحنو ,نويفوكلا

 نمو» ('!:لاقو .«ردصملا هيلع لدي فوذحم لعفب ءابلا قّلعتت نأ هجولا ْنكلو ءاندنع

 توف الف اوغرف ذإ ىرت ولو# :ىلاعت هلوق وحن باوجلا فذح نإ :انباحصأ لاق اذه
 .«هب نايتإلا نم غلبأو نسحأ ...77[4:ماعنألا] راّثلا ىلع اوفقو»و 4101: ابس]

 انباحصأ امآو .نييفوكلا ةياور يهو «فاكلا رسكب ىرسك :لاق اذك» :لاقو

 باتك ےس بلعث سايعلا يبأ ىلع ركنأ ام دحأ مهدنع ةظفللا هذهو .ءنوحتفيف

 لوق 2 «ٌدرتستب»و انلوق 2 بهت ب :ةعوفرم ايندلا» :لاقو . !ءعيصفلا

 ام تب وه امنإ ميخرتلا َّنأل نحل اندنع اذهو ,رمع ميخرت ْمُهود :لاقو ."”«نييفوكلا

 .ًاددع لوصألا ّلقأ ىلع وهف ًايثالث مسالا ناك اذإف ءًافيفخت اهنم ةثالثلا قوف
 :لاقو كل تركذ ام هيفو :نوّيفوكلا هزاجأ امنإو ءهب ٌفاحجإ ذئنيح هميخرتف
 رگنملا نأل اندنع ًاطخ وهو نويفوكلا هزيجي اذهو جو جفط فرص كرتب لاق اذك»

 مل» :هلوق ےب لاقو ..«.... دوهو طولو حون وحن فرصتلا يقالث يمجعأب يمس اذإ
 ؛تدلو 4 عوفرم اهريمضو ءردتب نييفوكلا دنع ةعوفرم ُهّمأ :«همأ تدلو ام ردت

 رايتخالا ْنأل هيلإ انبهذ ام نوزيجي ًاضيأ مهو ءهيلإ اويهذ ام زيجن ًاضيأ نحنو

 ب يعوضوملاو ٌريبكلا ملعلا كلذ ىقبي حتفلا ابأ نكلو هتمدق ام مهدنعو اندنع

 ورډ مل نم ىلع ةجح تاّقّنلا نم ىور نمو» : :هبتک 2 لاق ام انه لوقي وهو ءهئارآ
 رخآ ًاهجو رهظي انه حتفلا وبأو '"«مالّسلاو ةمومذم ةّيبصعلاو .ًايفوك وأ ناك ًايرصب
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 ٌةزئاج يه تارورض نم هب عقو ام نأ كلذ ؛يبنتملا رعاشلا نع عافدلا هوجو نم
 .مهنم وهو ؛موقلا هس ام لاق نوكيف نييفوكلا دنع ٌةبجاو ًانايحأو

 وبأ انل حصفأ امك مت امنإ اذهو ؛هريسفت 2 ةمهاسملا ےب ال حرشلا ءانغإ 4 تلّثمت ىرخألا ينج نبا رداصم ناف ءداقنلاو مارشلا ضعب یدل درو ذخآ طحم كلذ ناك نإو .هتجح يؤقتو ,بّيطلا وبأ اهنع حصفأ يتلا ةركفلا زرعت يتلا دهاوشلاو ةّلدألا ميدقتل ٌداعدم ناك هنو .امهنيب شاقنلا طحم ناك امم هيناعم ضعب فاشتكا ىلع هناعأ يذلا ديحولا ردصملا وه يبقتملا دا ىلإ انرشأ دق انك اذإو ءاهراتخا يتلا ةقيرطلاب ًاحورشم يبنتملا رمش ميدقت ىلع هل ًانوع تناك يتلا ينج نبا رداصم يه كلت
 ٌنيدم ينج نبا نأ ىرن اننأ عمو .ال مأ هخويش ىلع ٌةءارق ًءاوس اهنم سبتقا يتلا بتكلا قيرط نعو مههفاش نيذلا بارعألا قيرط نعو .مهركذ نيذلا هخويش قيرط نع حتفلا
 ءارعشلا نيواود نم ةعومجمل هيلع هتءارق اندٌّكأَو .جرفلا يبأ ىلع يناغألا أرق هنأ انضرتفاو يلع يبأ ىلع اهأرق يتلا بتكلا ضعب ىلإ انرشأ دقو ؛هيمسي امك بتاكلا نيسحلا نب يلع جرفلا وبأو مسقم نباب فورعملا نسحلا نب دمحم ركب وبأو يسرافلا ىلع وبأ مه ؛ةثالث مهنم ًصخنو ؛هخويش ىلإ راكفأو ءارآو دهاوش نم دشح امة
 فالتخا نم هارن ام ضارتفالا اذه ىلإ انعفد دقو ءاهنم انيلإ لصو اًمع ءيسشلا ضعب فلتخت دق رداصم نم ًاخسن ينتقي ناك حتفلا ابأ نأ ىرخألاو .ٌةدحاو هذه ءاهئامسأب حّرصي ملو حتفلا وبأ اهنع ذخأ ٌةريثك رداصم كلانه نأ ىرن اهرداصم عّبتتو ؛اهدروأ يتلا دهاوشلا ةسارد لالخ نم اّتنأ الإ اذه نم ريثك 3ب ىرخألا يه تمهاس رداوُتلاو سلاجملا بتك لعلو .يناغألا اميسالو ءهتاباتكو جرفلا يبأ نم ريثأتب امنإ فئارط نم دروأ اميفو .بولسألا 2ب قرطلا نم ًاريثك نأ انه ررقنو ؛هب حرص يذلا نارجلا ناويدك
 سس :ةليخن يبأل يعمصألا دشنأ» ():لاق .ةلثمألا ضعب هذهو .ىرخألا هتافلؤم نم هريغو رسفلا نيب ةكرتشملا دهاوشلا ةرثك ىلع ىرخألا هبتك ب درت مل ىتحو ؛هدنع الإ درت ملو .انتلصو يتلا ةيرعشلا صوصنلا نم ريثك قيثوت ب هيلع .دمتعي ؛ًاماه ًاردصم ربتعي رسفلا ْنِإ :لوقن . ًادارطتساو انه انف .رسفلا 2 ينج نبا رداصم نع ثحبلا ددصب انك اذإو .اهيف تاداهشتسالا كلت دجن مل رداصم ىلع هدهاوش ضعب ےس لاحأ هنأ امك ,ىرخألا رداصملا ے اهنيع دهاوشلاو رسفلا 2 اهدروأ يتلا دهاوشلا نيب
 ؛ثلاشلا ددسلا «عياسلا دلج ؛دروملا ةلجم ةليخن ىبأ ناويد عم نراقو ؛ ۷ 0(
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 «ددرفقو ددررفقو ددرسقو دفدفو دفدف نم تزواج مک

 بساني ام يورلا اذه ىلع هلو ءانه ًالإ ةليخُت نبال نييوسنم نيتيبلا دجن ملو
 :ةبؤر لاق» '!:لاقو .هنم ناتيبلا نوكي نأ

 «مهلدم ضارعأ ےب برضأ

 اهيف تيبلا اذه دري ملو «يورلا اذه ىلع هناويد ذ ٌةليوط ةديصق فرو

 عسسيجن مد نيسيداولا نطبب اوُلَقتسا موي مهجودح .نأك 3و

 .هيلع كردتسي نأ بجيو .يورلاو رحبلا اذه ىلع ةديصق هناويد ب رشبلو

 7 :ريثكل يلع وبأ اندشنأ» ():لاقو

 مسيمو نيعب ايندلا كل تءارت اهبايث كولهلا سبل تسبل دقو

 ءامهادحإ ىلإ فاضي نأ بجيو «يورلاو رحبلا اذه ىلع ناتديصق ريثكلو
 :نونجملا لاق» ('!:لاقو . كانه عجارتلف ؛ ,انرظن ةهجو رسفلا نتم ب انيبو

 ءاهمومه تَّلجت نوزحم سفن ىلع  ٌتمّسنت ام اذإ حير ايصلا ناق

 ("):لاقو .هبسن نم ّلّوُأ ينج نبا نوكيف ؛ةبسن ريغ نم رداصملا 4ب درو دقو
 :ٌرحلا نب هللاديبع لاقو»

 رماسملا تامكحتسم نم عردلا ىدص هييطو نارفعُرلا دعب تلّدبو

 .تيبلا اذه بسن نم لوأ ينج نبا نوکيو

 .ةبؤر ناويد عم نراقو ۰۳۹/۲ (1)

 . ۱۳۰ ؛رشب ناويد حم نراقو ۱ 000

 .ريثك ناويد عم نراقو )۳( ٠١/١١

 )6 )4ل١٠١.

 ١١7/1١ ؛نويومأ ءارعش :هناويد عم نراقو )( ۱/۰۲٦

 عو =



 :رخآلا لاقو» ('!:لاقو

 «مانس تاذ ريع بلغت تكرتو انقلاب أركب ٌتلَّتق يذلا انأو

 .يعمصألا هل اهراتخا يتلا ةيعمصألا # دري ملو .رداصملا ضعب 4 لهلهملل وهو

 :ةدايم نبا لاق» (9:لاقو

 «؟يملضأو يبلق نيب ينامر فيكو 2 ينباصأ فيك ّبحُنا نيرت تسلأ

 كردتسي نأ بجيو ءيورلا اذه ىلع ٍتايبأ ة ٌةدع ناويدلا قّقحم هل عمج دقو

 :يلذهلا لاق :لاقو .اهيلع تيبلا اذه

 اذه ىلع ةديصق نيّياذهلا راعشأ حرشو نيّيلذهلا ناويد ب يلذهلا قيربللو
 هلو ؛حتفلا يبأ ةياورب ةمث اهيلع كردتسي نأ بجيو ,تييلا اهيف دري مل ؛يوزلا

 :ريثك لاق» :لاقو . مولعم وه امك نييلذهلا راعشأ لوح ٌةَماه ةمهاسم

 ُعَرَّتلا ت تارتاف فيرّصلا حاصق هبابب ّنختأ ىّتح ىرّسلا نمشج

 يمتني امهالكو ,ليلق ذنم هل لثامم تيب ىلع انيتأ دقو « «ريثك ناويد كل دري ملو

 :يدعسلا سْرضملا نب ٌةبوت لاق» !:لاقو . امهيلإ انرشأ نيتللا نيتديصقلا ىدحإ ىلإ

 «دقح ىلع ُداؤفلا يتم ىوطنا ام اذإ يترحس ّنبجلا رعشت ت مل ٌؤرما يّنإو

 نيا نوكيو ءامهيف (رحس) ةدام سورعلا جاتو ناسللا 4 ةبسن الب تيبلاو

 :نونجملا لاقو» "*لاقو . تيبلا بسن نم لوا ينج

 «نيعلا بريّرلا جاعنك ندب 4ب ٌةرضحم سيعلاو انا تبت ا
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 كردتسي نأ بجيو ؛يورلا اذه ىلع ٌةديصق هلو :نوتجملا ناويد 2ے سيل وهو

 :ةبؤر لاق» ('!لاقو .هيلع

 «دضعألا ليم فاتكالا صامت

يورلا اذه ىلع ٌةديصق هلو ءةبؤر ناويد 4 دري ملو
 . هيلع كردتسي نأ بجيو «

 :قدزرفلا لوف ليوأت 2 اوفلتخاو» أ ":لاقو

 «بيرُم نهب حضفي ملو ءهيلع هَمّلح َنرَّفو ملحلاوذ الش َنزرب

بأ نوكيو .ىرخألا رداصملا وأ قدزرفلا ناويد 4 دري ملو
 .كلذب درفنا دق حتفلا و

 :داؤد وبأ لاق» ©" !!لاقو

 «بعصلا ربكتسملا مطقلا ريعبلاك حيلط

 . اهيلع كردتسي نأ بجي .رحبلا اذه ىلع ةليوط ةديصق هلو ءهناوید ے دري ملو

 :رعاشلا لاق» (*!:لاقو

 ءاهّؤجفت نيح سمّشلا ةلاهو هتوافط 4 ٌردسبلااهّنأك

 ریثک لاق» !لاقو . . ةمره نبال نوكي نأ بساني وهو ءرداصملا كب هيلع رثعن ملو

 «بئافل لاصو ال ىندأل نكي امنإو ءاسستلا لآ نم ةنيثب

0000-6 . 2 000 
كيو ؛يورلاو رحبلا اذه ىلع ةليوط ةديصق ريثكلو

 . ينج نبا هبسن نم لّوأ نو

 :رخآلا لاقو» لاقو

 «انيذؤي املوقنم انيع دو انيثدح ةعاس هللا كرمع

.A44/6۷ (0) 

 .۱۸/۱ (؟)

 .ه١/5 (م)

 . كانه انقيلعت رظناو ء 48/58 «)

 ينج نبا نع ًالقن ققحما هدروأ ثيح 0774 ؛هئاويد عم نراقو ۱ 2(
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 تيبلا ىلع هتفطع يتلا رسفلا نم (ط) ةخسنب ًالمع ةعيبر يبأ نب رمعل وهو
 .هلبق ىذلا

 :ىشعألا لاق» :٩ لاقو

 «ريدج ماضي نأب ليلذلا نإ انزع غلبتل مك سوؤر تحمط

 نأ ردجي ؛يورلا اذه ىلع ناويدلا ك ةديصق هلو ءىشعألا ناويد 2ب دري ملو
 دقو .هبسن نم ّلوأ حتفلا وبأ نركيف ءةبسن ريغ نم نيعلا 2ب وهو ءاهتايبأ دحأ نوكي
 :فيحقلا لاق» لاق

 ءادّرُّخ لمانألا تاصخرو ًاقينا ًارظنمو َريرغلا ديّصلا دجن هب

 :فيحقلا لاق» ا”!!قحال تيب حرش 2 لاق امك

 «ادرو بئاوذ اهينتم نيبىرت اشحلا ةموضهم طرملل ةئلال

 وه امك ناتيبلاو .رداصم نم انيديأ نيب اميف نيتيبلا نم يأ ىلع رثعن ملو
 ًاضعب انل ءاضأ نإو ودبي ام ىلع نآلا ةدوقفملا مكحب يه ,ةدحاو ةديصق نم حضاو
 ينعي «يحي نب دمحأ دشنأ ('!:هلوقب ةقوبسم ًاتايبأ دروي ام ًاريثكو ءينج نبا اهنم

 ْنأ اهنم .تالامتحال عضخي رمألاو بعث سلاجم 2ب اهنم مسق ىلع رثعن ملو ؛بلعث
 «بلعث سلاجم» نم ٌةخسن أرق دق ينج نبا نأ وأ انلصت مل ىرخأ ّبتك بلعثل نوكي
 :باتكلا تايبأ نمو» :هلوق اذه لثمو .نآلا لوادتملا عوبطملا ريغ يه

 «بوتُّدلاَكيئهتامأِّيدب  رجفّلك ذي ار كتانح

 ةحرف وأ كءاريسلل باتكلا حرش وأ باتكلا ةعوبطم 4 تيبلأ ىلع رثعن ملو

 ؟باتكلا نم ىرخأ ٌةخسن حتفلا يبأ ىدل ناك لهذ ءاهريغ وأ يناجدنغلل بيدأل
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 جب اهدجن ملو ء'ىليل نونجمل اهبسنو :يوّرلا ةفلتخم تايبأ ةدع ىور دقو
 رفاسمل ًاتيبو ءرداصملاو هناويد ےب هدجن ملو ء"يلكملا ةيواعم نب ردحجل اتيبو :هناويد

 نم رداصملا 4 درو دقو “ !,يبالكلا لاتقل أ ًاتيب بسنو .ًاضيأ هدجن ملو .")ورمع نب

 نوكيق ء«هحور امهيفو «تيبلا اذه رحبو يور ىلع ناتيب رعاشلا ناويد كو ةبسن ريغ

 4 درو دقو .هناويد 2 سیلو (*!يلجعلا بلغألل اتيب بسنو . .هبسن نم ّنّوُأ حتفلا وبأ

 .هناويد ىلع كردتسُي نأ بجيو ًاضيأ هبسن نم لأ نوكيف ةبسن ريغ نم رداصملا

 رخآلاو "ديردل امهدحأ نيتيب بسنو .هناويد ف سيلو © ةئيطحلل ًاتيب بسنو

 ءامهنم لكل هاور يذلا تيبلا رحبو يور ىلع ةديصق امهيناويد ب سيلو رشبل
 ^“: رعاشلا لوق دروأو .اتدقفو :حتفلا يبأ لوانتم 2 اتناك نيتديصق نم امهّلعلف

 «بلحلا كاذ ىرص نوقستسف متئش ام ٌمكنحص ب اوبلحا

 ءيورلا اذه ىلع يناغألا ب تايبأ يبهّللا سابعلا نب لضفالو ؛ةبسن ريغ نم

 :ةغباّتلا لاق»  لاقو ءاهنم هّلعلو «تيبلا بسانتو
 5 7 5 .٠ ۰ - 23 م 3 هد ام -

 «رمقلا ةروص 2 مغيض يغولا ےو هفرفم قوف يلامملاب جوتم

 .ةدوقفم ةديصق نم رخآلا وه هلو .غباوتلا نم يأ ناويد 4 هدجن ملو

 :ةيريوجلا وبأ لاق» (''!:لاقو

 .۲۲۲/۱۰۳۸/۱۱و ۰٤۸/۱٦ رظنا (1)
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 ُئماخ ٌدوجلاو دوجلا ران تنك دقو هترشن ىتح ٌدوجلا تام ناك دقو

 :يئاطلا ةلهش نب يلوخ لاقد ؟' !!لاقو ,رداصملا ے هدجن ملو
 «بوذكلا امهتلايخوأ يلحرب تسلا الإ لزانب تسلق

 نم لجرل رداصملا ضعب هتبسنو «ةبسن ريغ نم رداصملا نم ددع ل درو دقو

 دروأو ٠ .لاح لك ىلع يط نم ٌرتحبو .هيلإ قبسُي مل امب همساب حتفلا وبأ حرصو ءرتحب
۳ 

 ":رعاشلا لوق
 «سناي ٌنايسأ وهو اهنم حبصأف  اهرايخب هثعجف لسبإ يذو»

 لولذهلل ًاتايبأ دروأ ةسامحلا بحاص نکلو ءرداصملا 2 دري ملو ؛هبسني ملو
 ةسامحلاو ؛ىنعمو ًاحور اهنم تيبلاو ءيورلاو رحبلا اذه ىلع يربنعلا بك نب
 دروأو .هتاقيلعتو هحورشب اهانغأ يتلا بتكلا دحأو < .ينج نبا رداصم نم ماه ردصم

 هسفن تيبلا نيعلا بحاص بسن دقو ءاذه ثدحي ام ًاريثكو .ةبسن ريغ نم "تيب
 ديز وبأ دشنأو» ' !:لاقو ؛ةبسن ريغ نم أتيب دروأو ءةفرطل

 يادامّرلاو يداورلا الإ تفع اداس نم لزانملا تركبأأ

 تيبلا | اذه لعل ؛يئاّطلا رهسم نب جربل نيتيب هرداون ےب ديز وبأ دروأ دقو
 نم ةخسن ىلع علّطا ينج نبا نأ ضرتفن اناعجي امم ؛ ؛اهنم امه ,ةديصقل علطم
 ام رداونلا نع ىور املاط ذإ ءاهنع باتكلا عبطو ءانتلصو يتلا خلل ةرياغم رداوأل
 اهيف هدجن مل

 85 8 0 ٦
 ورمعل ًاتيبو .' 'مامحلا نب نيصحلل أتيبو ("!.ءارعزلا يبأ نب مهدأل نيتيب ىورو ۳
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 حتفلا وبأ انل ظفح دقل لب .ًاعيمج اهيلع رثعن مل '!,فيحقلل أتيبو .ةبانطإلا نب

 لالخ نم مهفيو ؟") ىرخألا رداصملا كب ءامسأ مهل دجن نأ ردن ؛ءارعش ءامسأ
 نيواود بناج ىلإ تناك ماّمت يبأ ةسامحو تاّيلضفملاو تايعمصألا نأ دهاوشلا
 .رسفلا 4 حتفلا يبأ ىدل ةيساسأ رداصم ءارعشلا

 بستی هارن كلذلو ؛ودبي ام ىلع هرداصم قفو هب ةصاخلا هتاياور ينج نبالو
 نب يلع ىلع ٌتأرق» لاق دقف .رداصملا 2 ام ضعب ٌرياغي لكشب ًانايحأ راعشألا

 :يمالسإ ةراد نب عفاسم نب نمحرلا دبعل بتاكلا نيسحلا

 لنص هيؤجب وج اهمّتحي  ةليمخ ثيعب يحدأ ةضيبك
 محازلو ٌةرات رمحأ نبال بست دقو .هريغ دحأ ةراد نبال تيبلا بسني ملو

 ددحي هنأكو «تيبلا دشني هارتف <« اهنيعب ةياور ىلإ نشمطي وهو ىرخأ ٌةرات يليقعلا

 :رعاشلا لاق» (9:هلوقك هرظن ةهجو ًاينمض
 «مَمّللاو قانعألا ةيضنأ لوطو مهتمارص  ًاكولم نوهبشي

 ابأ نأ كلذ .يعوبريلا كيرش نب لدرمشللو ةيليخألا ىليل ىلإ بسني تيبلاو
 هارتف :ةرعاشل مأ رعاشل تيبلا ناك اذإ ام هب حرصملا ريغ داهشتسالا 2 ددحي حتفلا

 :برعلا رعاوش نم ةرعاشل وأ ءاسنخلل وأ ًالثم ىليلل تيبلا نوكي امدنع لوقي
 .ًانايحأ عزانت لحم تيبلا نوكي دق هلأ مغر «اهلوقك» وأ «تلاق»

./۳ )١( 
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 :ةذوه لاق» :لاق ۱٤۳/٤ ءرظنا (۳

 لمتحأو يفعض ىلع نولمحيمك لش مهّبح يف يلو تلغشاولاق
 اولعف مهتيلاي يل حاورأ تولا هلتققتس :اولاق ملأ تك

 يف ةياغ هرعش نأ ىلع نآلديل نيتيبلا نيذه َّنإَو ؛رعاشلا اذهل ركذ وأ ة ةمجرت ىلع رثعن ملو
 . ةبوذعلاو ةقرلا
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 هبناج ىلإ نكي مل باوصلا ناق .ينج نبال ةمزال ٌةفص لقنلا ةنامأ تناك نئلو
 وهو ("!,صاعلا نب ورمعل اتيب بسن دقف «خاّسْلا وهس نم كلذ نكي يمل ام ًامئاد
 عفشيو .يدعجلا ةفباّثلل وهو ”!,يدايإلا داود يبأل أتيب بسنو ٠ ,ىملس يبأ نيريهزل
 نم مخضلا ددعلا مامأ ًائيش ٌلُكشت ال تعقو يتلا تالاحلا هذه لثم نأ ينج نبال
 .اهدروأ يتلا دهاوشلا

 ةسمخ ىلع فوني ام رسفلا ب حتفلا وبأ اهدروأ يتلا دهاوشلا ددع غلب دقو
 ةئمثالثو ءهناويد همض يذلا يبنتملا رعش يزاوي دع وهو ءرعشلا نم دهاش فالآ
 ىلع ًاداهشتسا اهب ءاج يتلا تايآلا نم ددع نع كيهان ءةينآرق ةيآ ةرشع يتنثاو
 لاثمألاو ثيداحألا تارشع ىلع ةفاضإلاب ,ةيآ نيعبرأو ًاسمخ تفلبو ,تاءارقلا
 .بارعألا ءاحصف مالكو ةيبرعلا لئابقلا تاجهلو تاسابتقالاو صوصنلاو

 ساون يبأك نيثدحملاب دهشتسا ام ١١ اب حتفلا وبأ دهشتسا املثمو
 نيب وهو راشب نع كيهان يصمحلا نجلا كيدو يرتحبلاو مامت يبأو يمورلا نباو
 ءاَّفَرلا يرسلاو يبتتملاك نيرصاعملاب دهشتسا امك ,نيثدحملاو ءامدقلا نم نيتلزنملا
 نوثدحملاو» !:ًالئاق نيثدحملا راعشأب داهشتسالا رمأ حتفلا وبأ ررق دقو ءنيرخآو
 دق حتفلا وبأ ناك اذإو «ظافلألا  ءامدقلاب دهشتسي امك يناعملا مهب دهشتسي
 تلأسو» (ٍ :لاق ثيح هباجأف .هلأس دقو ءهذاتسأ نم ةدعاقلا هذه نم أئيش مهلتسا

 ذي ىتأ ام لثمب ةرورضلا نم هرعش ب يتأي نأ ثدحمل زوجي له : :تلق .يلع ابأ
 رثتلا 2 ىتؤي نأ زوجي امكو يرعش كاذ نأ امك رعش اذه نأل !معن :لاقف ؟مهراعشأ
 نأ هب رقت نأ بجي يذلا رمألا نأ الإ «أضيأ مظّْنلا ك زوجي كلذكف ءهب اوتأ امم
 .ريغ ال اهنم هدهاوش ىقتسا هنأو ؛ةرشابملا هرداصم تناك ءارعشلا ءالؤه نيواود
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 لالا لصقلا

 يبنتملاو ينج نبا

 ه٣ ١١ ةنس يسرافلا يلع يبأ هذاتسأ ةيحصب بلح ىلإ ينج نبا لصو امدنع
 رعاشلا راص ثيح ماوعأ ةعبرأ اهيف يّبنتملا بيطلا يبأ ةماقإ ىلع ىضم دق ناك

 ريمألا #4 همظن ام عومجم غلب دقو ؛ةلوّدلا فيس ينادمحلا ريمألا ىدل ريثألا

 نم ددع ىلإ ةفاضإلاب ةديصق نيرشعلا ىلع ديزي ام ةبقحلا هذه 2 ينادمحلا

 1 ْ .رعاشلا ناويد 4 اهدجت يتلا ةعونتملا تاعوطقملا

 نكلو ,ىتم الو ينج نباب يبنتملا ءاقتلا فورظ نع ًائيش انل رداصملا ركذت ملو

 يتلا ةقيمعلا ةدوملا أو ٠ ؛بلح ىلإ ينج نبا لوصو ةرتف طب مت دق ءاقللا اذه نأ ودبي

 دق هتايح لاوط ينج نبا تقفار لب رعاشلا ةافو دعب ام ىلإ رمتست نأ اهل بتك
 .نيلجرلا نيب ءاقللا لصح ذنم تلصح

 يبأب هباجعإ نع يّبنتملا بّيطلا وبأ رّبعو ,رخآلاب نيلجّرلا الك بجعأ دقو
 ةفرعم ىلع سانلا ٌردقأ وه لجُرلا اذه نأ ىلع اهيف لد ,ةدع تابسانم  حتفلا
 يتأن فوس ةفاتخم رهاظم 4 ريبكلا رعاشلل هّبح ىلج دقف حتفلا وبأ اًمأو .هرعش
 .ةيلاتلا تارقفلا 2ب اهيلع

 هرصع ٌرعاش سيل وهف ؛ةيبرعلا خويش نم ًاخيش يبنتملا كب حتفلا وبأ ىأر
 .هبلغأ وأ ناويدلا هيلع أرق دقو .ةفّللا ءاملع نم ٌريبك ملاع وه لب ءطقف لوألا

 رمألا رخآ 4 رعاشلا رظن ةهجو ىلإ لامو ؛هرعش 4ب هرواحو «رابخألا هنع یورو
 .ةليلق تالاح الإ

 نسحلا يبأ ناسل ىلع ءابدألا مجعم لي ًاربخ يومحلا توقاي دروأ دقو

 ًارابكإو ٌةفنأ هرعش نم ًائيش يبنتملا ىلع ارقي مل ينج نبا نآ هدام « .يفئارطلا

 نسحلا وبأ ثدحو» :لاق ثيح ردصملا سفن نع نيترم ربخلا رركو .هسفنل

 يبتتملا دنع بلحب رضحي ينج نب نامثع حتفلا وبأ ناك :لاق .دادغبب يفئارّطلا

 ًارابكإو ٌةفنأ هرعش نم ًائيش هيلع أرق نأ ريغ نم وحنلا نم ءيش ذي هرظانيو ؛ًاريثك

 عمم



 فرعي ال لجر اذه : :لوقيو .هفذحو هئاكذو حتفلا يبأي بجعي د بحجعي يبنتملا ناكو هسفنل

 وحنلا نم ءيشب يّبنتملا رظاني حتفلا بأ لعجي يذلا اش ٠ . سالا نم ٌريثك هردق

يعيرألا ٍباوبأ ىلع يبنتملا بيطلا وبآ ناك بلح 2 نالجّرلا ىقتلا امدنع
 نم ن

ٌقراف امهنيبو «نيرشعلا براق دق حتفلا وبأ ناكو ؛رمعلا
 ءًاماع نيرشع ىلإ ُلصي نس 

رعاش ىلع أرقي نأ يثج نباك هبان ملع بلاط ٌعنمي يذلا امف
 اميس الو ؛كاذ هرعش 

 .؟انفلسأ امك امهنيب تعمج دق ٌةقيمع ٌةقادص نأ

 ناحرشلا اهسأر ىلعو .هتافلؤم ىلإ اندع اذإو .ةقث قداص لجر يّنِج نبآو

 يبهولا حتفلاو .هّلك رعاشلا ناويد هيف حرش يذلا رسفلا امهو ءانيلإ الصو ناذللا

ي حتفلا ابأ انيأر يبنتملا دنع يناعملا تايبآل هفقو يذلا
 فّقوتيو :ناويدلل هتءارق ىلإ ريش

 ؟ٌالعف ثدحي مل ام ء اعذا ىلإ هعفدي يذلا امف ءاهريغ نود ةددحم نكامأ دنع

 نم هومّلعت ام مهعم مّأطتو ,ةفوكلا فارشأ ء ءانبأ مضت ةسردمب يبنتملا قحتلا دقل

 ذخأي وهو حضاولا : باتك 2 يناهفصألا مساقلا وبأ ركذي امك بارعإو ,ةفلو رعش

 وبأ ةياورلا هذه يأ دقو ه۲ ةنس ىّشوتملا راجّنلا نب رفعج نب دمحم ةّياورب

 ةنيدم 2 رعاشلل ًاراج ناك يذلاو E ةنس ىفوتملا يولعلا يحي نب دمحم نسحلا

 ءاجو ,ةيدابلا  بارعألا بحصو ؛ةيدابلا ىلإ لحترا هلأ يعيدبلا ركذ دقو .(!ةفوكلا

 دعب بتاكملاب قاحتلالاب يملعلا هليصحت عبات يبنتملا نإ لب . احق ًاّيودب نينس دعب

 ناك يرعملا ركذي ام ىلع يبنتملاو . e !يبلاعتلا ركذي امك ماشلا دالب ىلإ هيبأ عم هليحر

 لطت ملو :«قارعلا ىلإ داع مث ؛ٌةهرب هيف ماقأف ؛نيرشعو ىدحإ ةنس ماشلا ىلإ هعولط

 وبأ وهو ءةفسلفتملا دحأ ىلإ هابص ب عقو يّبتتملا نأ يناهفصألا ركذيو .('!كانه هدم

 يناهفصألا اذه ّيفئارّطلا نسحلا ابأ ركذ دقو . ۱١۸۸ رظناو ء۹۲٥۱ ٤/ ؛ءابدألا مجعم )١(

 . هل ةمجرت ىلع رثعي مل هّنأ حضاولا ققحم ركذو 4 ؛ حضاولا يف

 ١ ؛يناهفصألل يبنتملا رعش تالكشم يف حضاولا )۲)

 . 1١ ؛ يعيدبلل يبنتملا ةيثيح نع يبنملا حبصلا (۳)

 . ۲۹۵ ءابلألا ةهزن رظناو ؛ن.م (4)

 . ۲۹۲ ؛ءابلألا ةهزن رظناو ۹۲ ١/ ؛ يبلاعثلل رهدلا ةميتي )02(

 .70/ ؛يرعملل نارقغلا ةلاسر (0)
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ا اهيف حدم ؛ٌةديصق ناويدلا يو ا وكلا لضفلا
 ةديصقلا نّمضو ءلجّرلا اذه ٌرعاشل

ّنأ ىلع دت ٌةيفوصو ٌةّيفسلف ًءارآ
 . ًاضيأ م مولعلا هذه ْنَقتأ ه

ا نأ اهيف ركذ ٌةياور رعاشلا ناويد خسن ىدحإ 2و
 ريبك ددع ىلع ذملتت يبنتمل

ءالؤه نمو مهب لصّتا وأ ءاملعلا نم
 وأو حارسا ركب وسبأو ج جاَجّرلا ٍقاحسإ وبأ 

 وبأو هيوتسرد نباو هيوطفنو دهازلا رمع وبأو ضماحلا ىسوم وبأو شفخألا نسحلا

ب رمع مساقلا وبأو يسرافلا يلع وبأو دي ديرد نب ركب
 نارمع وبآو يدادغبلا فسوي ن

 نأل ؛ءاملعلا ءالؤه نم ًاريبك ًاددع قتلي مل يّبتمل بيطلا وبأ ناك اذإو ." يسوم

 ؛مهنع مولعلا ذخأل هلهؤت ال تاونسب هتدالو دعب وأ رعاشلا ةدالو لبق يفوت مهبلغأ

يش ىلع مهتافّلْؤم أرق نوكي نأ ًاديعب سيلف
 ىلع لدي هرعشو ءاهنم داقأو ألجأ و

 .ةعوامو اعساو ةيفاقث ٌةليصح نزتخا دق ناك يبنتملا نأ

 «بتكلا ةعلاطل يلايآلا رهسيو ٠ ا" 'نيقارولا مزالي يبقتملا بيطلا وبأ ناكو

ع لدي ًاربخ ٌةاورلا انل كرت دقف ,ةظفاحلا يوق ءاكذلا ًداح ناكو
 ًاباتک ظفح دنا ىل

 ل دج ٍريصق تقوب يعمصألل
 هيحاص ناك . .نيقاّرولا دحأ ناكد

 هظفح أ مهوتي

 يتلا هرتافدو هبتک تناكو . ر وھش ىلإ ! جاتحي
 اهمكحأ دقو .هّقفارت هسفنب اهراتخا

 اهنود تاظحالم اهيلعو .هعم ةرتافدو هبتك تدجو لتق امدنعو . "احيحصتو ا ٌةءارق

الس ريخ تناك ٌةعساولا هتفاقثو . هديب
 . هرعشب يدمتنم اجو ل هل ح

لا 3 تاقلح هل ناكو
ءاهيف ٌميَقُي يتلا دالب

س نممو ءهرعش حرشي 
 هرعش عم

 كلا

 )١( ؛حضاولا ۷

 . ٠١ ؛بيعش نمحرلا دبع ؛هيدقان نيب يبنتما )۲)

 ٠١. ؟يبنملا حيصلا (۳)

 )( ؛نءم ٩ .

 : 516 ؛ءابلالا ةهزن رظناو ء۲۱ ؛ن. م 4

حلا نأ نظ ثيح حضاولا ققحم أطخأ دقو . ٠١ ؛حضاولاو ۷۳ ؛ ؛ يبنملا حبلا )030
 وه يبل

 لبق يأ م۲۵۱ ةنس باح يف ًالوتقم تام يوللا بطلا بأ كلذ « يوغا بيا رز

 لبق هيلع ي يبنتلا رم يذلا «يلبج ا» : : باوصلاو ءًاطخ «يبلحلا» لقن هَّلعلو . يبنتملا لتقم

 بحاصركذو . . دعب امو ٠۷١ ؛يبنملا حبصلا رظنا .هلتقم
 ىلع لصح يبلحل اأ حضاولا

بتلا هكلعي ناك يذلا يرتحبلا ناويد
 . هحيحصتو يبنتلا طخ هيلعو ي

- fo — 



 دمحأ نب دمحمو .!بتاكلا يمزراوخلا ركب وبأو '!يقرافلا ةتابن نيا بيطخلا بلحب
 لئاذر نع هيبنتلا باتكو راصتنالا باتك ذه يبرفمل دمحأ نب دمحم فّلأ دقو .ييرغملا
 دمحأ نع فصنملا ےب عيكو نبا لقنو “ اراصتخالا نم رثكملا راصتنالا ةيقب باتكو يبتتملا

 .)يّبنتملا رعش نع تاظحالم يماتلاب فورعملا يصيصملا يمرادلا دمحم نی

 ريهشلا هفّلؤم 2 يّبقتملا ركذي مل يناهفصألا جرفلا ابأ نأ بيرغلا نمو
 هنع ىورو ,يناهفصألا جرفلا يبأ ىلع ّدملتت ينج نبا نأ نم مغرلا ىلع يناغألا
 ىلإ ةباتك نم ٌةخسن ىدهأ يناهفصألا نأ امك ,يبنتملا قيدص وهو .هتافلؤم ذي ًاريثك

 0 )ءرعش رثؤيو رعاشلا بحي ناك يذلا ةلودلا فيس

 ديبعو "يبلهملا دمحأ نب يلع رصم 2 هيلع هحورشو ناويدلا أرقي ناك نّممو
 رصم نم ًادئاع دادغب يبتتملا دصق امدنعو ."نيدشر نب حلاصو (*!ءوجلا يبأ نب هللا
 نب دمحم وبأ يضاقلا مهنم ؛ ؛ٌديمالت هيلع ذملتت دادغب ےو ."')اهيف ىّنج نبا ناك
 ةقادص يبنتملا نيبو هنيب تماق دقو .' "يرصبلا ةزمح نب يلعو (''يلماحملا مساقلا

 رعش ةاور نم ۱۸۷ ١/ ؛مالسإلا رهظ يف نيمأ دمحأ ركذيو ٠١١/۳ ؛نايعألا تايفو )١(

 . يوحنلا دعس نب هللا دبع نب دمحم : يبنتملا

 .ءابدألا مجعمو ۷1۸ 2745 784 7805 ؛يدحاولا حرش رظنا (۲)

 ) )۳؛ءابدألامجعم ۲۳۰٠۰/۵.

 نع يبنملا هيبنلا :هيف ناباتکلاو ٥ ؛ءابدألا مجعم رظناو . ٠٠۹ ؛يبنملا حبصلا (4)

 .راصتخالل رثكملا راصتنالا ةيقب باتكو يبنتملا لئاذر

 نبال فصنملا رظناو .دعب امو ۲۷١ ؛ سابع ناسحإ . د ؛برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات 2(

 . ٥۳۱ 519 ۰۱۷۱/۱ ؛عيكو

 .۳۸ ؛يطؤانرألا ىده : د ؛هرعش يف اهرثأو يبنتملا ةفاقث ()

 . ؛ءابدألا مجعم )۷(

 . ٤۷۷/١ ؛رهدلا ةميتي (۸)

AT /م.ن؟١ (4) 

 ) )۱١؛ءايدألا مجعم ٤/ ٠۷١١ .

 )١١( ؛ءابلألا ةهزن ۲۹۵.
 . ١ 7/5 ؛ءابدألا مجعم )۲(

 س ۹



 يناهفصألا ركذو ء'”ةفللا لقن نم نيرثكملا نم ناك يّبنتملا نأ ناكّلخ نبا ركذو .ٌةقيمع
 باتك أرق هّنأو .")مّدلس نب مساقلا ديبع يبأل فَّتصملا بيرغلا باتك ىلع علّطا هلأ
 .'"!هلوق چ اهمدختسا يتلا (ةحأجا) ةظفل ذخأ هنمو ؛"ديرد نبال ةرهمجلا

 دّقفلا ٌةحّلجملا يوطت امك يوطأو يتيطل نانسلا يضمي امك يضمأو

 ام ىلع هعمج يذلا ةفّللا ناويد هيلع أرق ديمعلا نب لضفلا ابأ نأ ركذو

 ناكو .“' اورعش ب يبل اهيلإ راشأ ةيلاع ةفاقث نم ديمعلا نبا هب عمتي ناك

 ذب هيلع ءيِرُك يذلا دألو نبال دودمملاو صوقنملا باتك ىلع علّطا امك .("ةهُبّيهتي

 ظفحي ناك يّبنتملا نأ ناهدلا نبا ركذو «“يرصبلا ةزمح نب يلع ركذي امك ءرصم
 باتتك ىلع علّطا هنأ ودبيو «“ليلخلل نيعلا مجعمو ءاّرفلل وحنلا 2ب دودحلا باتك

 ىلع لدي :ةديبع ىبأل نآرقلا زاجمو يناتسجسلا متاح يبأل ثنۇملاو ركذملاو لبالا

 .'' هموصخ تاداقتنا نع عافّدلل يربني ناك امدنع ءالؤه ءارآب هداهشتسا كلذ

 ٌدحأ امو» :('')هل لاقو .ةفّللا  هتردقمب - ُدودّللا هّمصخ - يمتاحلا فرتعا دقو

 امهو ؛ناّيدلاخلا لاقو ؛هتارظانم ضعب 4 «كنم اهبيرغ نع َلأسُي نأب ىلوأ
 َدّيج ةياورلا ريثك يّبنتملا بيطلا وبأ ناكو» :ةلودلا فيس باحر هل نارصاعم
 مالكب دهشتساو الإ ءيش نع لس ام» يّبتتملا نأ ناكّلخ نبا ركذو "دقتل

 )١( ؛نايعألا تايفو ١/٠١ 5ء ؛حضاولا رظناو 77 .

 «رعشلا ةاور رو ةغللا ظاّفَح نم هّلِإ يبنتملا يف لوقلا ةلمج» : لاقو ؛77 ؛حضاولا (۲)

 .ن.م (0

 )٤( ؛يبنتملا ناويد ۱۸١ .

 ) )4؛حضاولا ٠١ .

 . ٣٤٥و 0٤١-٥٤١ ؛يبنتملا ناويد (5)

 . ٥٤٤ ؛يبنتملا ناويد (۷)

 . ٠٠١ ؛ يرصبلا ةزمح نب يلعل تاهيبنتلا (۸)

 ٠۸. ء١١ ؛ريثألا نبال ناهدلا نبا ىلع كاردتسالا (4)

 )٠١( ؛يناجرجلا يضاقلل هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا ٤٥0۳ء ٤0۷ .

 )١١( ؛يبنملا حبصلا ٠٤١ .

 .ن.م (10)

 مل ۷ -



 .©")«رثّتلاو مظّتلا نم برعلا

 دهاوشلاب ةعوفشم اهدروي رعاشلا ناك يتلا يلامألاو ٍحورشلا هذه تدرو دقو

 2وتسملا نباو يدحاولاو يرعملاو ينج نباك رابكلا حارشلا دنع برعلا مالكو ةيرعشلا

 عيكو نبا دنع ىَّتحو ءةطاسولا 2ب يناجرجلاك رابكلا , دالا دنع وأ «نايبّتلا بحاصو
 °(اسبأ)و "(ودجت) هرعش 2 ةدراولا ظافلألا كلت نمو .فصنملا كب يسيتتلا
 و ملسأو ىنعملاب قصلأ اهاري يتلا ةظفألا ءاقتنا ىلإ دمعي ناك هَّنِإ لب ءامهريغو
 :هلوق يفف «عمّسلا ىلإ برقأو ةغايصلا

 حولت ماركلا فنأ ىلع ٌةَمس ترداغو مالملا هعماسم تْفلأ

 - تذبن :يهو ءاهتمدقف شع اھل ت تاوخأ نم [تفلأ :يأ] اهترتخا» : لاق
 يرعملا اعد ام اذهو ۰۰ تدر - ˆ تمرك - تصقن - تداع - تحرط - تكرت

 ءاهنم ريخ وه امب هرعش نم ةدحاو ةملك لادبإ ىلع ٌردقت كّنأ نظت ال» :!لوقلل
 ۰ .«ًاباترم تنك نإ برجف

 ىتعمب (امھءاش)و "(جاح) ةملكل هذاهشتسا جردني قايسلا اذه 2و
 امدنع (اميأ) ةملكل همادختسا ًاضيأ اذه 2ب جردني امك «هرعش ےب نيتدراولا امهقبس
 :هتايدرط ىدحإ ب هلوف دنع لاقو *!ركعلل هريسفت 0 !ةلوّدلا دضع ةّمع ىثر

 اهلف .حاص :يأ «هفوخ نم افثف .يبّظلا ٌبلكلا كردأ اذإ» .(' "لغ ال هل عمي اذإ اهنم

 )١( ؛نايعألا تايفو ٠٠١/١ .

 . (ادج) ناسللاو :46 ؛هناوید رظنا (۲)

 . (أسب) ناسللاو «86 ؛هئاويد رظنا (۳)

 ) )4؛هناويد 5١

 . 7114/0 ؛يفوتسملا نبال ماظنلا )0(

 . 771/4 ؛نایبتلا رظناو ء157 ١/ ؛ناكلخ نبال نايعألا تايفو (51)

 . ۲٤۳ /۲ ؛ناويدلا (۷)

 .(ءاش) ناسللاو «۷۲ ؛ناويدلاو ٥١/۳ ؛نايبتلا (۸)

 . ٥۷١ ؛ناويدلاو ۲۱۷/۱ ؛نايبتلا (9)

 )٠١( ؛نايبتلا ۲/  ۰۸٩(ركع) ناسللاو ۲۷۳ ؛ناويدلاو .

 )١١( ؛هناوید ۱۲۱ .
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 (قناقنلا) يتظفلل هحرش ًاضيأ اذه نمو "!,لزفي لّرغ دق :ليق .هنع ّبلكلا

 0 هرعش  نيتدراولا (ىراهملا)و

 :هلوق 2 (لئاًشلا) ةملك نع هلأس هنأ ينج نبا ركذ دقو
 اود

 لئاشتلا نيل ةحوبصمو ةيئنيدر لك نيش

 زوجي اذه لشمو» : هلوقب حتفلا ويأ قّلعو 7 !ءاهتفدحو ,ءاهلا تدرأ» :لاقف

 يأروه امنإ يأّرلا اذه نأ ىري ينج نبا مالك ىلع ديحولل قيلعت كيو .«رعاشلل

 .“انويرصبلا هب ٌليقي ال ام وهو :نييدادغبلا

 :ةديصق دي

 ؟!لهَج نم هيف امب يردي يذلا اذ نمو لقعلا ة ةّحص يعدي لك كاوعدك

 :هلوق 2 (نايقث) ةملك ىلمأ بيطلا ابأ ْنأ ناويدلا قَّدحم ركذ

  لحّتلا ربإ نم دهشلا نود دب الو ةصيخر يلاعملا ٌنايقل َنيديرت

 يدحاولا اهّدرو ؛("ةياوزلا هذه ينج نبا زاجأو «ماللا ٌمضب

 (ةوادبلا) 2 ءابلاو (ةراضحلا) 4 ءاحلا طبض نع يبنتملا بيطلا وبأ لئس نيحو

 6 ايرعش دهاشب كلذ عفشو لد ديز يبأو يعمصألا يأر ركذ هتايروفاك ىدحإ 2 هرعش ے

 )١( (لزغ) ناسللا رظناو ؛ن.م .

 . 1۸ ؛ناويدلاو ۰۳٤۳ /۲ ؛نايبتلا (؟)

 ةديصق نم )1١( تيبلاو 190١« ؛ناويدلاو ۰٠٠۲ ؛يبهولا حتفلا يف تيبلل هحرش رظنا (۳)

 . اج ؛رسفلا يف «لقاعلل بحلا يف يأر الو «لذاعلا ةيعامط مالإ
 )٤( .هسفن ردصملا ؛رسفلا 1

 ) )0؛هنارید ٥۲۰ .

 . ةديصقلا هذه نم (5) تيبلا رسفلارظنا (1)

 .۷۲۷ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )¥(

 : ةديصق يف اج رسفلاو ۱1۸/١ ؛نایبتلاو ۰٤٤۷ ؛ هناويد (۸)

 ؟بيبالحلاو اياطملاو ىلحلارمح بيراعألا يز يفرناآجلا نم

 . (عوض) ناسللا رظناو ٠۲۳ ؛ هناويد يف هرعش يف ةدراولا (عوضتي) ةملكل هريسفت رظناو

 عمو -



 يبأو !"”ينابيشلا ورمع يبأو ("!ءالعلا نب ورمع يبأك نيرخآ ءاملع لاوقأب دهشتساو
 (0)تيّكسلا نباو يناتسجسلا متاح يبأو “)يبارعألا نباو ° شما نب رمعم ةديبع
 ."دیرد نباو

 اكتم ناك هنآ ىلع لدی امم :ةّينآرشلا تاءارقلاب هرعش ىلع يبنتملا دهشتساو
 .روصعلا رم ىلع ةيبرعلا ءاملع مامتها نم ًاريبك أبناج لغش يذلا ملعلا اذه نم
 :“هلوق 2 (يند) ةملك 2 زمهلا كرت ىلع ميركلا نآرقلاب دهشتسا دقف

 ٌممط اهدنع يندل نكي ملف ٌةيزجم رادقألا ىلع كولملا تيل

 ىلع ةءارقلا تقو يّبنتملا تقفاوو» :"!لاق هّنكلو .زمهلاب يّنج نبا هاور دقف
 كرت ىلع اوعمتجا دق مهتيأر يننأل :لاقف ؟َكاذ مل :تلقف .هزمهأ ال :لاقف ءاذه
 :هلوق دنعو .«ٌريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ» :" 'ىلاعت هلوق ب زمهلا

 ١١ بجاحلا يلع ُهوُمسْف العو اهلين نع ىرولا بجح ةبتر ك
 3 ينج نبا لاق دقو ,9"2«ُدمّصلا هللا دحأ هللا أرق نم ةءارق هلثمو ؛ماللاو نونلا م ونا م مد و و 3 3 :نينكاسلا عامتجال نيونتلا فذح» :لاق بيطلا ابأ نأ ناويدلا قّقحم ركذ

 81٠. ؛تاهيبنتلا ()

 . 4هال ؛ةطاسولا (

 نام 00

 .71414 ؛تاهيبنتلا (5)

 . ۷۷ ؛ناويدلاو « 401 ؛ةطاسولا (4)

 . ٤0۷ ؛ةطاسولا (0)

 .؟8 ؛ناويدلا (۷)

 :اهعلطم ةلودلا فيس حدم يف ةديصق نم (4)
 اوعجش اوثّدح وأ اونبج اولتاق نإ مدنخني سانلا اذه رثكأب يريغ

 ٠٠٠ ؛ناويدلا رظناو .ةديصقلا هذه نم (51) تيبلا حرش دنع رسفلا يف كلذ رظنا (5)
 . 1١ ؛ةرقبلا(١)

 . ۱٠۰۱١ ؛هناوید )١١(

 .و١ ؛صالخإلا 9
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 اذه َّنأ ىلإ رشُي ملو ؛''!«ةرورض نيونتلا فذحو «بجاحلا ًايلع دارأ» :تيبلل هحرش
 .يبنتملل مالكلا

 دق هلأ ىلع لدي امم :ميركلا نآرقلا نم اهسيتقا ٌةريثك تايبأ يبنتملا رعش كيو
 هنم داضأو ءينآرقلا نايبلا ىلع ٍقمعب عالّطالا نم هتنكم ٌةءارق ميركلا نآرقلا أرق

 ر حبلل ىسوم قشو ' *اروطلاو یسومو اسوي صيمقو دومثو "مون ةّصقك
 ةفرعمو "دوواد عرد جسنو ”!تاملّظلا 4ب نينرقلا يذ ريسو '' لا ردنكسالا ءانيو

 ي ناميلس نع فرع امو !''اةنجلا نم مدآ طوبهو ' "شحولاو ريطلا تاغلب ناميلس
 ٠١ دومث عم حلاصو "دو هيلا عم حيسملا ةصقو '' ”نسحلا ل فسويو كلللا

 نع بلصلا يفن © نيملسملا ةديقعو '”ةّيحيسملا 8 ثيلثتلاو مالسإلا ب ديحوتلاو
 ءافشب حيسملا ديسلا تاماركو ""هبلص ب ةيحيسملا ةديقعو حيسملا ديسلا

 )١( تيبلا «لوألا ءزجلا ءرسفلا )١7( ةديصق نم :

 ايبالج ريرحلا رم تاسبألا ايراوغ تاحناجلا سومشلا يبأب

 ) )۲؛نايبتلا 2701/1١

EV si. (YF) 

 ) )4م.ن؛١/١75.

 ) 00 esi. )8أ
 ) )5م.ن؛5/؟١9. :

  )0.ه0؟5/4 ؛ن.م

 ) )8م.ن؛4/15ة١.

TY ° /Y +i. (9) 

.Tor/t ؛ن.م )۱۰( 

 . 0/4 ن م ()

 )١6( م .+ /140.

 .۳۱۹/۱ ن. م (1)

 .۳۲4/ نم ()

 )١0( ؛نايبتلا ٠١٤/١ .
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 موجنو '' !قاربلاو جارعملاو ءارسإلاو )يملا ييراوحو "ىتوملا ءايحإو '!ىضرملا
 .رضخلا ةصقو فذقلا

 دقو ءةينيدلا رئاعشلا ةماقإب همازتلا : ا ةّلق وأ هنيد ةفخ ضرعم يب انه انسلو
 يسينتملا نأ ثشدحو» : :لاق ثيح .رئاعشلا كلتب موقي ناك هنأ يرعملا ءالعلا وبأ تبثأ
 كلذو ءنيتعكر ىَّلص هّنأو ,بارعألا ةسينك : :هل لاي نامُّتلا ةرعمب عضومب يّلصُي ناك
 لجر يتأي كلذ حمو ,"!ٌنئاج ّرصقلا نأو « ءرقس ىلع ناك هنأ زوجيو ءرصعلا تقو
 بّيطلا يبأ نم تولب» :لاق هنأ هناسل ىلع ةاورلا لقنيل يرصبلا ؛ ةزمح نب يلع لثم
 لالخ ثالث هنم تولبو طال الو .ىنز الو «بذک ام هنآ كلتو ,ةدومحم لالخ ثالث
 يبأ نم ربخلا انقس دقو ,"!«نآرقلا أرق الو یلص الو «ماص ام هنأ كلتو ,ةميمذ
 تاءارقلا ٌنقتي الجر ّنِإْف :نآرقلا ةءارق ةلأسم اسو .يّلصُي ناك هنأ ب ءالعلا
 ال نآرقلا نم اهسبتقا هلأ ىلع لدت يتلا يناعملا نم أريثك هرعش  دشحيو .ةينآرقلا
 طار تكلا انّرلا فرعي مل لجر مهتي لهو ءربخلا اذه هيلع قبطني نأ نكمي
 .5؟هبادآب بداتلاو نآرقلا ةءارق مدعب

 :هلوق يفق «ه ,هرعشل ًارصتنم يوبثلا ثيدحلاب بيطلا وبأ جتحا دقو

 ج ايه يداؤف يبلف اتبيبح ةتاب ثسبجأ اهيف اولذع اذإ

 )١( ؛ن.م ١)ره١4.

14A 5ك +i. (0 

 .1؟05/5 ؛ن.م (5

TY +i. )8( 

+ù. (9)ملم  

 نم ٠١١ ؛ةيآلا «ةينآرق ٌةرابع يهو ء(ناعمجلا ىقتلا) ةرابع نراقو ۳۷/١ ؟ن.م )0
 : هلوق عم نارمع لآ ةروس

 ناعمجلا ىقتلا اذإ نس هبولقك مهبولق نسيذلا عم فويسلا نإ
 . 6175 هتاويد

 1۷ ؛ يبنلا حبصلا )¥(

 .۳۹ ؛هئاويد (۸)
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 ميظعتلل ريغصتلا : :بيطلا وبأ لاق ي دج ج نبا لاق» :ناويدلا قّشحم لاق

 يس او يما نبا اي

 دروأو «يباحيصأا يباحيصأ اومدق» :مّلسو هيلع هللا یلص يبنلا لوق هنمو

 )بيلا يبأل هبسني مل هّنكلو .رسفلا ف تيبلل هحرش دنع مالكلا اذه ينج نبا

 هظحال ٌرمأ اذهو وكلا بهذملاب ٌهذخأ يبنتملا بّيطلا يبأ نع فرع دقو

 تيبلا حرش دنعو .«نييفوكلا بهذم ىلإ ًاريثك ٌليمي ناك» :شيعي نبا لاق ؛ءامدّقلا
 :ةديصق نم (۲۲)

 بابش نورقلا ضيبتب ىفخيف  باضخ َضايبلا نأ يل نك ئنم

 مامألاو : يعبرلا ىسيع نب يلع ةياور نم ةخسن ب تدجو» :2وتسملا نبا لاق
 ,نييفوكلا بهذم نم ًارارغ بارضلا هسفن ّمامألا لمج هنأك ,مامألا عقرب بارض

 نأب بصّتلا ةزاجإك كلذ ىلع ٌةريثك ٌةلثمأ هرعش بو ."!«مهيأرب ٌلوقي ناك يّبنتملاو
 “نيفياضتملا نيب لصفلاو "افراعملا ك سيل لمع ةلماعلا ال لامعإو ةفوذحملا

 (لأ) 2ب ام ءادنو (*ةًةرورض فرصنملا فرص عنمو  لصتملا ريمّضلا ىلع فطعلاو
 ريسي اذه 2 وهو ؛(يذه) نم ءادّنلا ةمالع فذح هيلع اوذخأ دقو ."افيرعتلا

 )١( اهعلطم ةديصق نم تيبلل هحرش دنع اج ؛رسفلا :

 لق نم نول تامهبًءايع ُلْمّتلا قدحلا هاد نم ئسأ زيزع

 ) )۲؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا 207 .

 ) )۳؛ماظنلا ٤/۳۲۷.

 )٤( ۳۰۹و ۷۵/۱ ؛نايبتلا و٥ ۳۹و٤٤۸4/۲ .

 ) )4؛نايبتلا ٤/۲۸۳ .

 ) )1؛نايبتلا 5/ ۱۸١ .

 ) )۷؛نایبتلا ۱/ ۲۳٦/۲و ۲۳ ۱٤1او و۲٤۷.

 ) )۸؛نايبتلا ۲/ ۱۳١و ۱٦۳و۱۷۳ ۲٥٣و .

 )٩( ؛نايبتلا ۳٤۷/۱.

 مع ع جا" -



 تايبألا نم ريثك ىلع يتأي ناويدلل ينج نبا حرش 2و .")نييفوكلا هخويش ةريس
 نييفوكلا بهذم ىلع هب ذخأ ام اهيف رعاشلل زاجأ يتلا

 يثالثلا قوف اسم ليضفتلا لمفأ نييفوكلا راثآ ًايفتقم هب نخأ اًممو

 نإ لوف دج امك ميخرتلاو

 .(؟اهلوقو

 مانغألا ةَّبضو باح ورمع هب انقلا ٌعنص ام هلل الأ الهم

 :هلوق 2ب امك ريمّضلا ىلإ (وذ) ةفاضإ 4 نييفوكلا بهذمب ذخأو
 °)يتافوصوم ٌديعب تافصلا يناد اهتاوذ تمرح هنساحم برس

 :"!يبنملا حبصلا ٌبحاص لاق. اهرومأ نم ريثكب ًاطیحم ةغللاب ًاماع يبنتملا ناكو
 .(يلش) نزو ىلع عومجلا نم مك: ًاموي يّبنتملل لاق يسرافلا يلع ابأ ٌعيشلا نإ :ليق»
 ةا بتك ثعلاطف : :يسرافلا يلع وبأ ٌحيشلا لاق «ىبرظو ىلجح :لاحلا 2 هل لاقف
 نع لاحلا ب بيجي لجرب كيأر امف ف . ءدجأ ملف .ًاثلاث اهل ّدجأ نأ ىلع ٍلايل ثالث
 "بيتو اثحب بسرافلا يلع يباك لجر تقو نم لايل ثالث اهنم تلا قرغتسا ةلأسم

 عامتجا ةيادب كو بلح 4 تلصح امل ةلأسملا هذه نأ ىلإ ليمن نحنو

 دهتجا يذلا بيعش نمحرلا دبع روتكدلا هيلإ بهذ ام ىلإ ال ةرم لوأل اعم نيلجرلا
 ."يّبنتملا ةايح نم ةريخألا مايألا 2و زاريش 4ب تلصح دق ةلأسملا هذه نأ 2ے

 ) )1١؛ةطاسولا رظناو ۹۳ /۲ ؛نايبتلا 85".

 )۲٠٠( ةديصقلا ؛ ثلاشلا ءزجلا رسفلاو « 01 ؛يدحاولا عم نراقو ٠٠/٤ ؛نايتلا ()
 .۲۹ ؛ناويدلاو :(؟) تيبلا

 . 07 5) تيبلا (؟ 5؟) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلاو . ٠١ /5 ؛نايبتلا ()

 ) )4؛نايبتلا 5/1١١.

 . ۲۲۰/۱ ؛نايبتلا (0)

 . ٠٤١ ؛يبنملا حبصلا (5)

 . ٠٤١ ؛هیدقان نيب يبنتملا (۷)

~~ 



 .("!ةفسلفلا نم هرعش ل ام ءيبتتملل هئادع ةدش ىلع ؛يمتاحلا حدتما دغو 3 34 2

 بقل رسکلاب امّسلا ر تا معو: لاق ثيح e سورعلا جات بحاص هبقلو

 0 .«يناغاصلا ه هطبض | ذكه روهشملا

 رابخأو تاءارقلاو ةفسلفلاو ةفّللاو وحنلاب ملاعلا يبنتملا بيطلا وبأ وه اذه 0
 ٍريهش رعاشو ريبك ملاع ىلع ةءارقلا نم نم حتفلا ابأ عنمي يذلا امف «كلذ ريغو برعلا

 55يبنتملا بيطلا يبأك

 بجر نبا لاق .يّبنتملا ىلع حتفلا يبأ ةذملت ىلإ نوثدحملاو ءامدقلا راشأ دقو
 ,يّبنتملا ناويد حرشو» : :يدرولا نبا لاقو .'")ءهبحاص ىلع ناويدلا أرق دق» : يلبتحلا
 هيحاص ىلع ناويدلا أرقو» : :يراسناوخلا لاقو «يبتتلا ىلع ناويدلا أرق دق ناكو
 رعاتشلا هدعي ناك يذلاو .يٽج نبا ٌةباَّتلا ةنميلتو» :(”ريشالب ؛لوقيو ء«هحرشو
 سردي امهدحأ ؛نيفثصم هل نأ امك. هل حرش يب ناويدلا نع عفادي .هئارآ ىلع ًانيمأ
 .«رعاشلا ىلع يرصملا عيكو نبا موجه دنفي يناثلاو .ناويدلا

 ىلع يّبتتملا ناويدل هتءارق نم ينج نبا ناسل ىلع درو ام هلك كلذ نم ىوقأو

 يّبنتملل ًامالك حرّشلا نمض هّنأ ىلع لدت ءًاصوصن يّنج نبا انل كرت دقو .هبحاص

 .هرعشب قّلعتت رابخأو رومأ ب هرواح هَّنأ ىلع اند امك .هسفن

 تقو هنيبو ينيب رجش ناك ام ركذأو» : :"ارسفلا ةمدقم ےب ينج نبا لاق دقو

 بهذ هّلِإ لب «حاضيإو صيخلت نم هرضحأ امم كلذ ىوس ىلإ هيلع هناويد يتءارق

 )١( ؛ةيمتاحلا ةلاسرلا ٠٤٤ .

 . (دوع) ةدام ؛سرعلا جات رظنا (۲)

 . ۱٤١-٠٤١١ /۳ ؛يلبنحلا بجر نبال بهذلا تارذش (۳)

 . ٤۷۸/١ ؛يدرولا نبال رصتخملا ةمتت (:)

 . 159/08 ؛يراسناوخلل تانجلا تاضور 2(

 كانه (5) مقر شماهلا رظناو ٠١ ؛ريشالبل يبنتملا بيطلا وبأ )0

 . ةمدقملا لوألا دلجملا ؛رسفلا (۷)

 ¬ gع£ع -



 ام عيمجو» : ")لاق ثيح ءرعاشلا ىلإ حرشلا عيمج بسن امدنع كلذ نم دعبأ ىلإ
 لعلو . «هيلع هتءارق دنع هئالمإ نم ةفل فالتخاو بيرغ حرشو ىنعم ريسفت نم هيف
 لقنيو ؛هيلإ يمري ام ضعب خي رعاشلا يتفتسي ناك هنأ ىلإ انه دصقي حتفلا ابأ
 صن ام اذهو ؛هظافلأ ضعب ىلع لمتشي يذلا ىنعملاب ًانايحأو ظمّللاب ًانايحأ همالك
 :ةديصق نم يناثلا تيبلا حرش ب هلوقك ةدع نطاوم ےب ٌةحارص هيلع

 ىبديهلا ةيشاملكىدف ىلزيخلاة يش ام لكالأ

 .«هنم بيرق وأ يّينتملا طفل اذه»

 2 ينج نبا اهدروأ يتلا لوقنلا نم ريثك ىلع ةيلاتلا تاحفصلا 4 يتأن فوسو
 ةءارق 2 حتفلا يبأ مالك قدص ىلع اهلالخ نم نيلّئدم ريغصلاو ريبكلا هيحرش

 .ماكحأو تاقيلعت نم هراثأ اميفو ءارآو مالك نم هيلإ هبسن اميفو رعاشلا ىلع ناويدلا

 :ةديصق نم (1) تيبلا ےب لاق
 ؟ءامّسلا يذ تحت نمٌريخاي ينفي يذلا لوقي اذام

 .ًاريثك كرعش 2 يذو اذ ٌلمعتست : :هنيبو ينيب يرجي ناك ام ضعب هل تلق» 1

 ,تقدص :هل تلق ,دحاو تقو ب لمعي مل هّلك رعشلا اذه نإ :لاق مث :ًاليلق كسمأف

 .(!كسمأف ٌةدحاو داملا نأ ور

 :ةديصق نم )١١( تيبلا يو
3 

 ىبديهلا ةيشاملكىدف  ىلزيخلا ةيشاملكاالأ -

 همالك نم رهظيو .(طويهذ)و (طويذه)  رعاشلا شقان هنأ يج نبا ركذي
 فرتعي ةديصقلا سفن نم )١٤( تيبلا كو ٠ نكامألل هتفرعم ةّقدب يبتتملل هفارتعا
 ال «دسأ ينب ةيداب ضعبل يبنتملا يندشنأو» : :لاق ثيح .رعاشلا نع هذخأب ينج نبا
 :ةديصق نم )١7( تيبلا يو

 ءادَتُيلانن مينديْنلنو ءاقكألل تاشنهتلا امّنإ

 .ن.م )١(

 )١(. مقر ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا )۲)

 .(١٠)ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (©)
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 نأ هّتوم ناک: يل لاقو» :لاق مث ,«هل هئسحيو ءهتول رمأ هيلع لهسي» : لاف

 ('!«داوَسلا ٌناسنِإ هل ركذي

 :ةديصق نم )١١( تيبلا كو
 ة؟بوطخل ١ كافل هلأ ىلإ ىقرت لهو ةي دري ام كبارأ ام يرديآ

 (15) تيبلا و '.«تیبلا اذه ىنعم نع هتلأس دقو «ينباجأ اذهب» :لاق

 :ةديصق نم
1 1 
 بئابحلا ظحل وهف يداقر اودرو بعاوكلا دنع وهف يراهن اوديعأ

 ًاعنقم هارأ تسل ام هنم راذتعالاو هل جاجتحالا ب فّسعتي ناك دقو» :لاق
 :ةديصق نم (۳) تيبلا بو .«هرکذ نع تيرضأف

 ُبجعأ ٌلصولاو رجهلا اذ نمٌبجعأو > ٌبلغأ قوشلاو قوشلا كيف بلاغأ

 ىلادجلا ٌءودشنأ تيبلا اذه ةلودلا فيس دشن اّن :يّبنتملا ينثّدحو» :لاق
 2 هيراق وأ هيلإ لصو ناك دقو. ىلادحلا وه امنإ فيحصت اذه :لاقف «ميجلاب
 يأ] لاق «تيبلا اذه هّتدشنأ اذ يّبنتملا ينثدحو» : :لاق اهنم (۷) تيبلا و ).«هتعقو
 ().«هانعم فرع فيك هنم تبجعف .ليّللا ليطتسي كريغ : [روفاک

 دشن تولخ اذإ تنك :هيلع ةءارقلا تقو ىبنتملا ىل لاق» :لاق (۲۲) تيبلا 2و
 :تیبلا اذه

 )ُب اطت يفك رادقم ىلع يسفنو ًادجسع كيفك رادقم ىلع تبهو

 :روفاک ے هّلوق تأرقف هيلع بيطلا ىبأ ناويد أرقأ تنک» :لاقو

 :هلوق ىلإ تغلب ىتح [ةديصقلا] '”قوّشلا كيف ٌبلاغأ

 )١( ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا )7( .

 ٠١. ؛يبهولا حتفلا ؛رظناو )١14( ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (۲)

 . (7) تيبلا (۳۷) مقر ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (۳)

 .ن.م (4)
 .ن.م (9)

 ) )5؛هناويد ٤٦٤ .

 هس جمالا -



 [ناتيبلا] ؟ةديصقأ ٌلوَقأ له يرعش تيل الأ

 :لاقف ؟ةلودلا فيس ريغ حودمم ر ٌرعشلا اذه ٌنوكي فيك يلع ع: هل تلقف

 ؟لئاقلا ثسلأ «عفن ام هانرذنأو .هانردح

 “)ئاق انأ ام سالا ٌنيطعَت الو كلام تنأ ام ساّنلا طعأ دوجلا اذأ

 (45) تيبلا 2 لاقو '/.«هزييمت ةّلقو هريبدت ءوسب روفاكل يناطعأ يذلا وهف

 ةد ابأ َلجّرلا تلعجأ :هل تلق ؛تيبلا اذه هيلع تارق اند :ةديصقلا هذه نم
 :ةديصق نم (۷) تيبلا 2 لاقو !«كلذل كحضف

 بيبالجلاو اياطملاو ىلحلارمح بيراعألا يز ب رذآجلا نم

 بّيَّطلا ابأ اي : ةبازنح نبا يل لاق :لاق .هيلع ةءارقلا تقو يبنتملا ينثدحو»
 اورفظي ملف ءىنعملا اذه تذخأ ّنيأ نم َنوبلطي ًةعامجو ءيبتك ترضحأ يّنأ تملعأ

 دحاولا باتكلا نم [ةبازنح نبا دنع يأ] هدنع ناكو :يبنتملا يل لاقو» :لاف مث « «ةكلذب

 انأ ٌترَّكف كلذ دعي ناك اًملف» :ينج ينج نبا لاق « «هبتك رمأ ميظعت ديري ةخسن نوسمخ

 ا! «...فيعض نيل ظفاب أ ًاعارصم ٌرتعملا نبال تدجوف :ىنعملا اذه رادأ َنيأ نم

 هللا همحر يبنتملا بّيطلا ابأ ٌتيقل» :هيف لاق صن رسفلا خسن ىدحإ ! 2 دروو
 ءنيعيرأو سمخ ةنس نم رقص 2 هنع هللا يضر ,ةلودلا فيس عم اهمدق دقو ءدمآب

 يلإ تفتلا تيبلا اذه انبتك اًملف .ًةديصقلا هذه اهيف .ًةعامج ٌدئاصق يلع ىلمأف

 ىلع اهتالآ ےب ءاهلا هذه :لاقف .نوبتكي هلوح يعم اوناك دليلا لهأ نم ةعامج ىلإو

 دحأب كلذ عبتأو .ًاعميج مهَءارآ يبنتملا بيطلا وبأ در دقو ٠ «؟دوعت ءيش يأ

 .؟55 ؛ هناوید )١(

 . ٠٠١ ؟يبنملا حبصلاو 57/4/١: ؛يزيرقملل ريبكلا ىفقملا (9)

 راثأ نم لّوأ وه ينج نبا نأ ودبيو . ١١ «يبنملا حبصلاو ء(۳۷) ةديصقلا اج ؛رسفلا (۳

 ثيح « ةديصقلا هذه نم )١( تيبلل هحرش رظنا . ءاجه ىلإ روفاك يف هحدم بلق ةلأسم

 . «روفاك يف هلاق ام ٌرثكأو هرعش ُهّماع اذكهو» :لاقو ؛ كلذ ىلع ةحارص صن

 )٤( ؛يبهولا حتفلاو 57(2) ةديصقلا اج ؛رسفلا ٤۸ .

 :اهعلطم يتلا ةديصقلا ينعي )٥(

 اهتافوصوم د يعب تافصلا يناد اهتاوذ تمرح هئساحم برس
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 :ةديصق نم )١7( تيبلا 2 لاقو ('!. ةّيرعشلا دهاوشلا
 جيجآاهلٌودعلا4 ٌرانو | ججيرأدغ دعب مويلا اذهل

 كلذ ٌتلعف ول :لاقف ؟ودنمس تيرعأ ًاله :هل ُتلقف هيلع ةءارقلا تقو هثلأس»

 :ةديصق نم (11) تيبلا ےب لاقو '' !.«لّدبُي نأ بجول برعأ ولو مسالا فرعي مل

 ادعلا 2 ٌنعّطلا ةل اودلا فيس تاداعو ادوعت ام هرهد نم ءيرما لكل

 ةلزنمب اهتلعج ًالهو ؟ًاحيرص ًاطرش «ْنَم» تلعج ملو :ةءارقلا تقو هل ثلق»

 :ىلاعت هلوق وحن ٌةرورضلا بكت رت ال ىَّتح طرّشلا ىنعم هللا تنّمضو ءيذلا

 TYE] : ةرقبلا] مهرجأ مهل ةينالعو ًارس راهّتلاو ليلا مهلاومأ َنوقفني نيذلا#
 هّنإل ؛ ًاحيرص طرّشلا ظفاب تئج انأو ؛ءازجلاو طرشلا ىنعم ىلإ عجري اذه :لاقف

 ام هجولاو .ڙئاج لاق يذلاو . ٍهتفذحو «ةريصي» ج ًءافلا ثدرأو : لاق ٠ ٍنيكأو ٌعلبأ

 ريصي :لاق هّنأك ٌنيْخَأَّتلاو ميدقتلا اذه لثم 2ے هيوبيس بهذمو ماي هتمس

 . كلذ نايبتلا ٌبحاص ّحدتما دقو دص امیض ًازاب هّلعجي نم ماغرضلا

 :ةديصق نم (11) تيبلا كو

 دودخلا دروو ىلُطلا ضايبب ديهش تلتف امك ليتف مك

 يأّرلا اذهب ذخأ دقو. ا"«يّبنتلا يمس تيبلا اذهب هلل : :لوقي ناك» :لاق

 2 يرعملا ءالعلا وبأ لاق» : ٌفيضي هّنكلو ؛ٌةياورلا هذه يعيدبلا ركذيو ,"ليدحاولا

 نم وه :لاق ءبتّللا | اذه ةقيقح نع لكس اذإ ناك يبنتملا نإ تئدُحو: :نارففلا ةلاسر

 :هل ليق يّبنتملا ُّنأ» يناوريقلا يلشهّتلا ركذ دقو ء"«ضرألا نم عفترملا :يأ ,ةوبَتلا

 يف لماكلا ّصّنلا شماهلا يف انلقنو «ةديصقلا نم (۲۳) تيبلا «لوألا ءزجلا ؛رسفلا رظنا )١(

 . ١71 ؛ناويدلا «ةحارص ينج نبال ناويدلا ققحم هبسنو «(ك) ةخسن

 . 48 ؛يبهولا حتفلاو 49(2) ةديصقلا «لوألا ءزجلا ؛رسفلا (؟)

 )۲١(. تيبلا (0۹) ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (۳)

 . ۲۸۷ /۲ ؛نايبتلا (5)

 )۳١(. تيبلا (17) ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (0)

 .77 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (1)

 ا ؛ ىفقملا رظناو «11 ؛يبنملا حبصلا )¥(
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 .')هتنطفل : ىبتتملا

 :ةديصق نم (14) تيبلا كو
٠. 5 3 2 200 07 2 u“ 

 دج لنأ مل مأ تلن هيف دجلا اذو جم هرثكأ هلب يلاعف لقأ 4ر + 5 5

 ؛يبنتملل هراوح عم ءاجهلا نم تيبلا اذه ةنمضتي ام ةلأسم حتفلا وبأ ريثي
 0 «اذه نم هل ملست ٌةديصق لقو» : :هلوقب كلذ ىلع قّلعيو

 :ةديصق نم (۷) تيبلا ےب لاقو

 ُهَدّنِج يهو اننيب اهيلإ وكشأو يوت الام ماّيألا نم دوأ

 هذه رصم ًءارعش ذخأ ةديصقلا هذه تلق امل :ةءارقلا تقو يبتتملا ينثدحو»
 .0!؟اهومتذخأ هللا الإ هلإ ال :ًةبازنح نبا مهل لاقف :مهنيب اهولوادتف ٌدظمّللا

 ردصب ٌبَجعُي روفاك ناك : :يل لاق» : :ةديصقلا هذه نم (١؟) تيبلا كش لاقو
 ("!هيقابل ضرعي نكي ملو هظفحو « .تيبلا اذه

 :ةديصق نم )١1( تيبلا ےس لاقو

 ؟ٌديدجت كيف رمأل مأ ىضم امي يع اي تدع لاح ةّيأب يع

 مهدنع ٌفورعملاو ,ةمجعم ريغ ءاّطلاب ؛ ,هلاق اذكو ,روطان عمج :ريطاوّتلا»
 :لاق مث . «موحنو كلامب سيل نسم هاري نم عنا میقأ هال ؛ٌرظني رظن نم هَّنأل ؛ءاّظلاب
 (؟4) تيبلا | 2 لاقو ١ هتلواطم تهركو .هيلع ماقأف .ةءارقلا تقو اذه ےہ هتمّلكو»
 :ةديصق نم

 راحب ىدنو ىغو 4 كرطفقو راصق اهنعاطت انق لاوط و ٤ ي .٠ .٠ رل 5 و 5 4 2 59

 وما ناريقلا ياشا ؛ ١ يارا م شا ع ,ركلا ديعل رعشلا ةعنص يف عملا 00(
 ه ؛ حبصلا يف ّيسرافلا يلع يبأل رخآًايأر رظناو . ةدمعلا بحاص قيش ثر نبا ذاتسأ

 )۷١(. ةديصقلا ءلوألا ءزجلا ءرسغلا ()

 .(۸۲) ةديصقلا ؛لولا ءزجلا ؛رسفلا (0

 .ن.م )٤(

 )۸٤(. ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (©)

 س جمود



 ,هتيسنو .همسا ركذ هّبسحأ «برعلا نم ًالجر < تمعمس : :لاق يبنتملا ينثدحو»

 ةتّقلي :راحي راجي : بارعألا نم هعم ٌرخآ هل لاقف ءٌريحُي :هل الك ے لاق دقو

 .٠ رس ك باوّصلا

 ,(راظتنالا الز : هيلع هتأرق يذلا»: :ةديصقلا هده نم (9۸) تيبلا ےب لاقو

 هاور :هرعش يبتتملا ىلع أرق نم ضعب نأ ينغلب» : لاقو .(راظتنالا) نم مأللا رسكب

 حتف نع يبتلا تلأس م ًاضيأ : :يوارلا اذه :لاقو ءزاطتنلال : فرح نم مالا حافي

 هّظفل اذه ه.راظتنإلل : كلوقك ترسكل ٌةروسكم تناك ولو ٠.0 نم للا يهد لهلبق

 ةءارقلا حقو َءيش اذه ب يبتتملا نييو ينيب رجي ملو» : :لاق مث .'' هنع ةاكح يذلا

 ٌلوطيو الإ نظن هيفو ؛هرعش نم ًائيش ٌزواجتن نكن مل األ : هلوق ىلإ «كلذ دعب الو

 :ةديصق نم (17) تيبلا لل لاغو . 04 ًادج هيف لوقلا

 اوعجش اوثدح وأ اونبج اولتاق نإ 2 ٌمدخني ساّنلا اذه رثكأب يريغ

 ,مهسوفن ىلع تفرشأ دق ليخلا هذه نإ :لاقف «تيبلا اذه ىنعم نع هتلأسو»
 .(!ءاوُرفي نأ نمو ماهّسلا نم مهسوفت ىلإ برقأ تراص دقف ءاهيلع تحفطو

 :ةديصقلا سفن نم )۳١( تيبلا 2 لاقو

 نوملسملا ءاج ,هياحصأ لتفو ,قتسمدلا ةلودلا فيس مزه :Û :لاف يبتتملا ينثدح»

 ىلع نوكرشملا بكأ كلذك مهانيبف .هولتق قمر هب ناک نم نورظنيو :مهنولّلختي ىلتقلا ىلإ

 (!. «(مهئامد 4 ) :لاق كلذلف .مهنع ةلودلا فيس لاغتشال مهولتقف ءنيملسملا

 :زمهريغب (يندل) :یور دقو ؛ةديصملا هذه نسم (57) تيبلا 2 لاقو

 :لاقف ؟كاذ مل: :هل تلقف هزمهأ ال: :لامف ءاذه ىلع ةءارقلا تقو ييتتملا تقفاوو»

 )١( ةديصقلا ؛يناثلا ءزجلا ؛رسفلا )٠٠١(. ؛صئاصخل ا يف ةصقلا هذه ركذ دقو ۱/ ۲۳۹

 .؟ال/كو

 ةزمح نب يلع وه حتفلا وبأ ءانع يذلا يواّرلاو )٠١١(« ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (؟)
 . ١١١/۲ ؛نايبتلاو :(1) ةيشاحلا 757 ؛ناويدلا رظنا ءيرصبلا

 . (1719/) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (۳)

 . ٠١ ؛يبهولا حتفلا ؛ن.م (4)
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 ىندأ وه يذلا ٌنولدبتست ديتستأ# : :ىلاعت هلوق ب زمهلا كرت ىلع اوعمتجا دق مهتيأر ينال

 .("31[04 :ةرقبلا] ٌريخ وه يذلاب

 :ةديصق نم )۲١( تيبلا 4 لاقو
 اهعيقثلامسسلا اهقساف الو ٠ اعوبر اهشطعأ رّطَقلا تلم

 :[يبنتملا يأ] لاق هذه ىلإ هذه نفت :يأ اعولضلا مهعولض ىلإ زاجو : هلوقو»

 .هقفاوي .نيدّلرُلا ضعبل ًاتيب تدشن مث ءاعولضلا مهعولض 4 هّبشأو : :تلق تنك

 ا"! يرتحبلا تيب ينعي» : :يّنج نبا لاق مث ,"' !ءهنع تبغرف

 ءاعولض َنيحنا اذإ عولّضلا نيب انّقلا هب ُلاْخَت كنض قزأم

 :ةديصق نم (۸) تيبلا 4 لاقو
 3 3 9 1 و

 يقب امو ينم قبي مل ام بحللو يقل امو داؤفلا ىقلي ام كينيعل

 نم ٌديرت برعلا نم ٌةأرملا :لاقف «تيبلا اذه ىنعم 4 ةءارقلا َثقو هّتمّلك»

 1 !ءهنع ٍدئنيح ىضرتف «برحلا ىلع ًامادقم نوكي نأ اهيحاص

 :ةديصق نم 5ك تييلا < لاقو

 قباوّسلا ىرجمو انيلاوع رجم قرايو بيّدعلا نسب ام ُتِرَّكدت

 مالک ةءارقلا تقو اذه 2 هتيبو ىنيب ىرجف :ًاروسكم ٌةرات دشني يبنتمل | ناکو»

 .("!«ةحرش لوطي

 .كن.م ؛رسفلا )00(

 )٠١١(. ةديصقلا « يناثلا ءزجلا ءرسفلا (0)

 . ۱۲٥۹/۲ ؛يرتحبلا ناويد (۳)

 .ةديصقلا سفن نم )١7( تيبلا عجاريو ؛(١١٠) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا )٤(

 )٥( ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا )٠١١(.

 «عجري ملف هيف هأطخ هارأو «بلحب هيولاخ نبا هيلع اذه َّدر دق» : هلوقب ديحولا قلعو

 دّكؤي ديحولا مالكو .«هالتق يأرلا ءوسو بجعلاو «هيأرب ًابجعم ًاجوجل الجر ناكو

 ةدحاو ةعقاولا هذهو « يّبنتملا مالك نم وه امّنإ يبنتملا ىلإ ينج + نبا هبسن ام نأ يعطق لكشب

 .اهركذ يعل | ةريثكلا صوصُتلا كلت نم

~o 



ي ةديصقلا سفن نم (61) تيبلا و
ف ٍىينعملا اذه نع هلا: لوف

 :لاق

اه ىلع تشر اهقيلع ثيلععأ اذإ أدبأ هليخف
 كلاثه ام ةرثكل ميش نيذلا اجلا م

هذه ىلإ يبنملا حبصلا بحاص راشأ دقو ١ اذ نم
 هياجعإب ة ٌةنورقم ةصقلا 

 .©"!تيبلاب ديدشلا

 :ةديصق نم (۳۶) تيبلا # لاقو

 ؟يقآملا ج ٌةَقَلَخ عملا ٌبّسحت قالا رتكل امارتأ

 تقو اذه نع هتلأس دقو .ىل هّباوج اذه» :لاق مث « ...ًاسمش هلعفل هّلعج»

 ."ةءارقلا

 :ةديصق نم (؟) تيبلا ب لاقو
 ٌقرافأ نمم تنأ ىَّنح ٌبلقايو قئازحلا يأت ام ىّتح ٌنيِبلاوه

:هل ٌتلقف . :تيبلا اذه ىنعم نع هّتلأس»
 احرف :لاقف ةًاحَرَف وأ ىحرق : :لوقت تأ 

(0 <= 
 ںویم ٠۰۰۰ .٠

 :ةديصق نم )"( تيبلا | © لاقو

 ليام دعو يات ٌليلجلا كلما اهُيأ كد يور

 2 ءادوهو ءىرولا نم يرأ :لاقف .تيبلا اذه ىنعم نع ةءارقلا د تقو هتلاس»

 .يدنع امهحبقل عادولاو ليحرلاب ودعلاو دساحلا ٌتِهَّبْش ....فوجلا

 :ةديصق نم )١1( تيبلا 4 لاقو

 ؟لقاعلل ب حلا يأرالو لذاعلاة يعامط مالإ

 .ن.م )1١(

 . 7 ؛ يبنملا حبصلا 000

 .۹۸ ؛يبهولا حتفلا (6)

 )٤( ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا )٠١٤( .

 ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (ه) )۱۷۳( .

¬ fof — 



 سفن نم )۲١( تيبلا 4 لاقو ء'هنع ةتلأس دقو «ىّبنتملا ىل هرّسف اذك»
 ءاهل نيلال َلئاَشلا ْنِإ :هل تلقف ءاذه نع ةءارقلا تقو بيطلا ابأ تلأسو» :ةديصقلا

 ءاهلا ثدرأ :لاقف :ٌةلئاشلا :اهل لاقي يتلا يه اهنبل نم ٌةّيقب اهيف يتلا امّنإَو
 . 0 9 (؟!«اهتفذح

 ٌزاحني يأ «معن :لاقف ؟نلعفني :َنزحنيأ :هل تلق» :اهنم (۲۲) تيبلا 2 لاقو

 .(زحن) نم ال (زاحنا) لعفلا نم هنأ حتفلا وبأ دصقي . هيدي نيب ضعب ىلإ اهضعب
 2 2 و

 يجراخلا ناك :لاقف .تيبلا اذه ىنعم نع هّتلأس» :اهنم )۳١( تيبلا 2 لاقو
 E ٤ و و ء٤ 9

 .«مهیلع اهيومت همكب ريشي لعجو ءًالزاب ًالمج بكر

 :ةديصق نم (71) تيبلا 4 لاقو
 لّيّقلاك ٌنهيَّبحم دنع ٌنمّطلاو 2لّسألا ىلع ىنيُي ام كلامملا ىلعأ

 مل ٌةَدَم برحلا كرت دق ةلودلا اك :لاقف ءاذه ىنعم نع هّتلأس»

 . بکری

 :ةديصق نم (70) تيبلا 2 لاقو
 هلايزوهعادوٌراكُدا الول هلاثمبالو هب داج ملحلا ال

 نأ بلطي هّنأك ىَّتح دوجلا 2 هطارفإ تدرأ :لاقف :تيبلا اذه ىنعم ب هّتیراج»
 .«هظفل ىنعم اذه» :لاق مث ء('لالقالل ًابلط هئاطع 4 ٌُطرفُي وهف ,هلئاسك ًاَلقم ّنوكي

 :ةديصق نم (؟) تيبلا يو
 ؟لمشي اهّرهد نم ٌلمشتو لُدَعلا ةميخلا 4 عفنيأ

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلاو ءن.م (1)

 .نام (0

 .ن.م (0

 ٠١. 17 ؛ يبهولا حتفلاو ءن.م (4)

 . ٠٠١ ؛يبهولا حتفلاو )١75( ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (5)

 ٠٠۸ ؛يبهولا حتفلاو ؛(17) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ءرسفلا (5)

{0f ~~مدس  



 :لاق مث «مالكلا لمكأو (...سيل ىنعم 2 (ام) :لاقف ءاذه ىنعم نع هّتلأسو»

 °( هّتمجرتو هظفل ىنعم أذه»

 :ةديصق نم )٠١( تيبلا ب لاقو
 و - 5 ا 01 3

لوكش نينعاشلا دعب يلايل
ليوط نيم تش اعلا ليلو لاوط 

 

 ا"! «..رحّتسلا تشو ةّللا انيفاو :لاقف ءاذه ىنعم نع ةءارقلا قو هّتلأس»

 ان ليخلا نإ :لاقف «تيبلا اذه ىنعم نع هتلأس» :لاق اهنم (۲۸) تيبلا ذو

اج ٌرهن وهو :ًابقابك تريع
 هءام نكس تناك ر

 تفعضاف ءاهمئاوق 5 3
 0 ةيرج

 :ةديصق نم (۷) تيبلا ف لاقو
 الالف ًالاو اذكهاذكه ىلاعت نم نولعيلف يلاعملا يذ

نأ ركذ دقو ,)..نضوختل :هلوق 4ب بطخلا هنيبو ينيب لاط»
 دروأ يبنتملا 

 ° هرظن ةهجو زّزعيل دهاوش ةّدع

 :ةديصق نم )٤( تيبلا 4 لاقو

 ؟لتقلا نم ًاميلس ىحرجلا نم ًائيرب لصتلا ٌمكلذلام يمايق يّبحم

 ام :هل لاق ًالئاق َّنأك :لوقي نأ تيبلا اذه نع لك اذإ هب بيجي ناك ىذلا»

 لاؤسلا ناك اذإ ام انه حتفلا وبأ ركذي ملو «...ٌدسألا هنأك ,رخآلا هل ٌلوقيف ؟ةبشي

 .!هريغ نم مأ هنم

 :ةديصق نم (1) تيبلا 4و

 . ٠٠١ ؛يبهولا حتفلاو ء(١۱۸) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (1)

 ٠١١ ٠ ؛يبهولا حتفلاو ء(۱۸۸) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (0)

 . ١١١ ؛يبهولا حتفلاو .ن.م (۳)
 )٤( ةديصقلا «ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا ءن.م )١۹۳(.

اتحا امل ؛نّضوختل :لاقولو' :ًالئاق اهدعب حتفلاوبأ قلعو .ن . م )0(
 دهاوشلا هذه ىلإ ج

 . ةديصقلا هذه نم (۸) تيبلا ىلع هقيلعت رظناو

 .(1157) ةديصقلا «ثلاثلا ءزجلا ءرسفلا 000

 س عج ما



 و و م و و م 2
 لاحلا دعست مل نإ قطنلا دعسيلف لام الو اهيدهت كدنع ليخ ال

 ام يلإ لمح ٌلجر اذه: :يل لاق عضوملا اذه ىلإ ةءارقلا ب ثلصو اود: :لاق

 هيلع محرتي ناكو ؛كتافل هنم ٍدحأل ركشأ هّتيأر امو ,دحأو تشو ے رانید فلا هّتميق

 .2!ءاريشك

 :ةديصق نم )١( تيبلا 2 لاقو
 ةمجاس هافشأ عمدلاو ادعسُت نأب ةّمساط ءاجشأ عبرلاك امكؤافو

٠. 

 يأب :(نأب) 2 ءابلا :هل تلقف .تيبلا اذه بارعإ 2 هيلع ةءارقلا َتقو هّنمّلك»

 .ءامكؤافو وه يذلا ردصملاب :لاقف ؟قلعتي ءيش

 :ةديصق نم )١5( تيبلا ےب لاقو

 مقس هدنع يلاحو يمسجب نمو مبش هلق نّمم هابلق رح او

 . «تارظُنلا ىلع لاقف ؟ٌدوعت ءيش يأ ىلع اهّديعأ 2 ءاهلا :ثلقف .هّتلأس»

 :ةديصق نم )١4( تيبلا © لاقو
 مانيال براحموأ كردم ماضي ال نمل الإ ٌراختفا ال

 3 ” 03 و و

 لافو ."!هقرز دعُي املف :هرزأ ملف «هلم برقلاب تنك :لاقف ءاذه نع هتلأس»

 :ةديصق نم (؟97) تيبلا ےب

 ملاعملا كلت نيب يب امب تملع 2 مئاوللا تقو تنك نإ يمئال انأ

 ءادعأ اهيف ناكو ؛ةّيربط ثدرأ :لاقف ءاذه نع ةءارقلا تقو هتلأس»

 :ةديصق نم (۲۷) تيبلا 3 لاقو ءس ودمملل

 .(؟9١1/) ةديصقلا «ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (۱)

 .(7؟؟١1) ةديصقلا «ثلاثلا ءزجلا ءرسفلا (0)

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلاو )۲٠١(. ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (۳)

 . ٠٠٤ ؟يبهولا حتفلاو .(1545) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا )٤(

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلاو )۲٤۷(. ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (4)

 س 0



 تر م و 3 8

 و ل سلا 0 3 مميم ريخ تممي نمو مأو
 ممدم ريع تقفراف نمو قارف

 ج لاقو .'ليجلا اذه مسا مليدلاب برعلا تقطن دقو مجعلا لب :لاقف ؟مجعلا

 :ةديصق نم (1) تيبلا
 2 و

8 8 

 انذإلا اهناكس ريغ اهيف لأسنو ىنغم اهل بحت ام ًارايد روزن

 ....اذه 3 هنيبو ينيب ٌبطخلا لاطف»

 :ةديصق نم (١ا/) تيبلا 2 لاقو
 1 و

 يناثلا لحملا يهو ٌلوأوه ناعجشلا ةعاجش لبق يأرلا

 ."!طرفم ؛ هئام درب نأ يل ركذ :سانسرأ»

يصقلا هذه نم (15) تيبلا 2 لاقو
 ركذدف ءاذه نع ةءارقلا د تقو هُتلأسف» : :ةد

 جلثلا ٌبوذوه امّنِإو ,هايملا | دربأ نم ءاملا اذه : :يل لاقو «كلذك رمألا دهاش هنأ
 لك 2

 . ۸ دراب تقو

ناكو انعم : :لاقق « اذه نع هتلاسو» : اهنم 0 ) تيبلا ےہ لاقو
 يذلا اذه 

وجرلا ب ذإ ؛ ضیا بوردلا ىلع هتركذ
مم ٌريسلا ذإو ؛عجارلا ىلع ةضاضغ ع

 نم ت

 “)ناکمإلا

 :ةديصق نم )٤( تيبلا كو

 هانعم تنأو ظفل ذل نوكلاو هابشأ كوري مل ام سالا

 )١( ةديصقلا ؛ ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا )٠٠٤(.

ذه حتفلا وبأ دروأ دقو .(711) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا 00
 نم ءيش عم ةصقلا ه

 . ۷۲۲ /؟ ؛ةعاتصلا رس يف باهسإلا

 .(75154) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (۳)

 ناريزح نامّرلا نم تقولا ناكو : : يل لاقو" :هيفدازو ء17 ؛ ؛يبهولا حتفلاو .ن.م )٤(

 حرش رظنا «حتفلا يبأ مالك يضورعلا ركنأ دقو ۷ ؛ ؛يبهولا حتفلاو ءن.م (ه)

 . 0۹۸ ؛يدحاولا

{OV —م  



 :رخآلا تيبلا لثم وه :لامك . اذه ىنعم نع هّتلأسو» :لاق

 "'”ههنمّرخآب اهمّوقف یشو سراقب ةانقلا رطأ اميرلو

 :ةديصق نم (۲۹) تيبلا # لاقو

 اينامأ نكي نأ ايانملا ب سحو ١ ايفاش توملا ىرت نأ ًءاد كب ىفك

 .ىضرغ فرعو ءًاضيأ كحضف .تكحض تيبلا اذه ىلإ ةءارقلا ےب ٌتلصو انه
 .ہرکذ تمدق امم هّنأو

 ريشي هارن كلذلو .يّبنتملا نع هيوريو.هّنقني اميف ًاقداص ينج ُنبا ناك دقل

 تيبلا حرشل هضّرعت دنع ركذ دقف ,رعاشلا ىلع اهأرقي مل دئاصق ىلإ ةحارص

 :ةديصق نم )۲٤(

 مالا بهتاملثمزمعو مادا هيلست ام ٌداوْف

 ام ْنآلا طبضأ تسلو.هيلع أرقُث ةت اهتعمس يّنكلو ءهيلع ةديصقلا هذه أرقأ ملو»

 ."!«نئنيح ی ىرح

 نباو يناهفصألاك ينج نبا دامن ضعب هراثأ يذلا كيكشتلا لاسم امأو

 اهريغ وأ ةعيرذلا هذه ىلإ أجلي ناك ينج نبا نأ ءالؤه ىأر ثيحب امهريغو ةجّروف
 نيكرات تالاحلا كلت نم ةلاح ىلإ انه َريشنسف «تيبلا ىنعم هيلع قلغتسي امدنع

 ١ .رخآ ٍناكمل ىرخألا ةلثمألا

 :يبنتملا لوقل يناهفصألا ضرعت

 اهتاميم هرهُم رفاحب ىصحأ  ةباتك روطس  ضكريّرمول

 )١( ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا )۲۸۲( .

 ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (؟) )۲۸۷(.

 ) )۳اهّلوأ «تايبأ ةعبرأ نم ةعّطقم ركذ دقو ء(١١۲) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا :

 باحسلا نم تيأرام بئاجع ىجرلا كلم اهيأرتملأ

 رسفلا ««اهنم دوجأ يدنع همالكو « هيلع اهأرقأ ملو « [اذك] ةعطقلا هذه مهّنأ انأ» :لاقو

 .(۲۸) ةديصقلا «لوألا ءزجلا

 س ې جرا ب



 رفاح هّبش حتفلا ابأ نأ ىلإ راشأو
ا رفاح اًمأو» :لاقو :ميملاب سرفلا

 سرفل

 اهذخّتا للع ثالث حتفلا يبأل» :ًالئاق ينج نبا دقتناو. «هتروص ےب ميملا هبشُي الف

فلا ىلع ىنعملاب ٌليحُي هنأ اهادحإ :رمألا هب قاض اذإ يبنتملا رعش 4. دعاوق
 رس

 تيبلاب نرقي نأ ةثلاثلاو عامتجالا دنع يّبتتملا ينباجأ اذهب :لوقي نأ ةيناثلاو ريبكلا

اثأ مث .("«ىنعملاو ّظفّللاو تيبلا كلهتسي وحتلا 2 ٌةلأسم
 امدنع ةلأسملا نم ًابناج ر

 :ةديصق نم (؛)تيبلل ضّرعت

لملا نع لجي امكمولم
لكلا قوف هلاعف عقوو ما

 ما

عأ اذإ حتفلا ىبأ للع ةدعاق» :لاقف
 وأ ىبقنملا ىلإ هدنسي نأ تيبلا ىنعم هاي

 امب َقّلعتي قيرغلاو ءهعم عامتجالا َتقو ينباجأ اذهب :ٌلوقي وأ هيلع هّثلَّصح اذه :لوقي
n. ¢3 8 8 ۳ و  

 هايإ امهتم يبنتملا نع لقتلاب ينج نبا عرذت ىلإ ريشُي نيترملا ب يناهفصألاو .("!,ىري

 .يناهفصألا درو ؛يبننملل هبسن يذلا ينج نبا حرشو تيبلا كيلإو .هقدص ك

 :ىبنتملا لاق
 و و2 م و و

 يمافغب ةحزار مافب لكو يسنيع ترح نإ يلحاور نويع

 ىنيع تراح اذإ :هانعم :لاقف ؛تيبلا اذه ىنعم نع هّتلأسو» :ىنج نبا لاق

 8 . .٠
 2 ا 38 .٠ ع .e را 7 م

 نإ :لوقت امك :نهلثم ةميهب انأف :؛ثرح نإ :يأ .يماغب نهماغبو ءينيع يلحاور نويعف

 ۔ دج ٌرامح تنأف اذك تلف

 قيرطلا ىلإ يدتهت يلبإ نويع نإ» :ىنعملا َّنأ ىلإ يناهفصألا بهذ دقو

 يتايداه َّنهف ُثرّيحت اًملكف ءزوافملا كولس اهفّلإو رافسألا ٌعطق اهدايتعال هكولسو

 هيفو «بيرقلا ىنعملا ىلإ بهذ دق يناهفصألا ناك اذإو «يتادشرم َّنك تل اذإو

 حتفلا وبأ هبسن يذلا مالكلاو «هناوفنعو يبنتملا ءاليخ نع نوكي ام دعبأ ضعض

 .هتايح لاوط هتبحص يتلا ٌةَقّقلا كلت .هسفنب هتقثب قيلي يبنتملل

 . ۲١ ؛يناهفصألل يبنتملا رعش تالكشم يف حضاولا 010

 .۷۸ ؛حضاولا (۲)

 )٠٠١(. ةديصقلا ؛ ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا )۳(

 )٤( ؛حضاولا ۷۸.

 .(۳) شماهلا ۷۸ ؛حضاولا ققحم قيلعت رظنا 2(

 هس 0۹



 لامل الإ لماكت امُلق ٍقُلَح ىلع هتدهاش دقل :لوقأ ًاقحو» :رسفلا ةمدقم ذب لوقي .باجعإلاو ءارطإلاو حيدملاو ءانثلاب هرعشو يسينتملا ركذ نرقي حتفلا وبأ ناكو
 الو یلص الو ماصام هنأ يهو دلا لك ةميمذ لاصخ الث يبنتملا نم تولب» ربخلا اذه ةيادب ےب لاق دق ناك ناو لال الو ىنز الو بذك ام : .ةدومحم لاصخ ثالث هنم تولب» :لاق يذلا يرصبلا ةزمح نب يلع رخآلا هّقيدص هاور ام قفاوي اذهو .' ')«قفوم
 هاش يبنتملا رعشو ٠ .ىلوألا لقغي نأ نكمي ال ةيناثلا تامّصلاب عمتي نم نه كلذ لوح هفيضن لوق نم انل ناك نإو .فلس ام ےب ربخلا اذه ىلع انددر دقو ,«نآرقلا أرق
 ,"0«لاملا ىلع ههرشو هلخُب الإ هطقسُيو هنيشي ام هيف نكي ملو ؛كولملا قالخاب ًافراع بدألل ًاظفاح ًاعاجش سلا رم ةيهاد يبقتلا ٌناك» :لاق ُثيح ةجّروف نبا نع حبلا ٌبحاص ماورام مهلا هذه يفت ديؤيو < ءانفلسأ امك نآرقلل هتاءارف قمع ىلع حضاو
 .كلذ كب هنع عافدلا ضرعم كب انسلو ؛ ءلخبلا | ةمهت يفنت رابخأ هسفن يبنملا حبصلا كيو
 .ءيش خب دئاقعلا ةلأسم نم سيل ماهتالا اذه ّلثم لاح لك ىلعو

 ءيَشلاو» :لاق مث هٌةَّنبلا كسمأف ٌيدحاو ٌةّداملا نكل ءلجأ :هل ثلقف ٠ دحاو تقو ب هلك لمعي مل رعشلا اذه ْنإ :لاق مث ءائيش رگفف ؛ ,ًاريثك (يذ)و (ات)و اذ) :كرعش 2 لمعتست كارأ :يبتتملل ٌةَرم تلق» :لاق يبنتملا نع ينج نبا عافد ضرعم ےو
 ٌدلخآو ضقم ريغ عجضم ىلإ ةيوآ اهيناعم تفلتخا نإو يناعملا نا .هريظنل رك
 .ضىب باقرب اهضعب

 :يبنتملا لوف ے لاقو
 (“)قانم نم مكلام ىدحإو كوبأ هنأ يماهتلا تانيآ رهبأ
 رهبأو

 مث ..هرکذ نع ٌتيرضأف .ًامنقم دارا تسل ا هتم راذتعالاو و هل ماجتحالا ب ست
 و دقي اًمم نيدلا 2 ثاداقتنالاو 5 ءارآلا تسيلف كلد عمو» :هلوقب مالكلا لمكأ

 . ةمدقملا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا ()
 . ٩٤ ؛ ينبملا حبصلا ١ 278١ ؛ىققملا (0)
 1۳۹ /۲ ؛ ينبملا حبصلا م

 ٠۳۹ /۲ ؛صئاصخلا 2(

 ۱ ؛ ىبنتملا ناويد رظنا (۵)

 هس 4۲~



 ىلإ باتكلا اذه 2ب دصقأ ملو «هبحاص نع ٌدرفنم الك نأل ؛هتءادر الو رعشلا ةدوج
 َنعطملا تيبلا كب اوري مل داملا ٌنإَف لاح لک یلعو !ءهريغ وأ حيحصتب بهذم حرش

 .("ةنمضتي يذلا قيمعلا ىمرملل هفاشتكا مدع هيلع اوذخأ لب .حتفلا وبأ هآر يذلا

 .هتديقع 4 نعطي امم بيلا ابأ ءيربي نأ ىلع ًاصيرح حتفلا وبأ ناك دقل

 :يبنتملا لوق حرشي وهو .لاق كلذلو

 ماجرلا تحت ىركلمأت الو داقر وأ دهس نم عتمت

 مانملاو كهابتنا ىنعم ىوس ينعم نيلاحلا ثلاشل ّنإف

 ,لاقو "!.«اهل ًةهابتنا ال ربقلا ًةمون نأ دارأ - هنع هللا افع - ٌنوكي الأ وجرأ»

 :هّلوق حرشي وهو
 و 2 رع

 لمحلاب ٌقَرْطَت ال مأ نطب ىلإ هلمح دعب نم داع ٌديلو يسفنب

 (نودحلملا هلوقي مع هذهب ىنك نوكي الأ - هنع هللا افع - هل وجرأ»

 لاق دقف :هناويد اهيف أرقي يتلا هتاقلح رضحيو .يبنتملا عباتي حتفلا وبأ ناكو

 نيسمخو ثالث ةنس يبنتملا اهمظن دقو ؛ةَّبض ب يّبنتملا ةديصق ىلع العم

 ناكو «(اهداشنإ هركتي وهو :ةديصقلا هذه هيلع تئرق دقو .هتيأرو» : :(7ةكامثالثو

 نبا اورصاع نيذلا كئلوأ ىتح .يبتتملا رابخأ ةاورلا هنم يقتسي ًاردصم ينج نبا

 _ يبتملاو ينج نبال ٌرصاعم وهو - حضاولا 4 يناهفصألا ىور دقف «يبنتملاو ينج
 هلوادت ام يقبو ؛ريثكلا هرعش نم طقسأ يّبنتملا نأ .رامثع حتفلا وبأ ينربخأو»

 :لاق ,يرصبلا ةزمح نب يلع نع ينج نب نامثع حتفلا وبأ انثدحو» :لاقو .(”'ساّنلا

 .(؟6) ةديصقلا نم )۲١( تيبلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا )١(

 . ٠٠٤/١ ؛نايبتلاو 2771 ؛يدحاولا حرش رظنا (۲)

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلا (۳)

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلا (4)

 . ٠٤ ؛يبنتملا ناويد ()

 . ٠١١ ؛ يبنملا حبصلاو ٠٠١ ؛ هناويد رظناو ؛(١5) ةديصقلا ؛لوألا ءزجلا ؛رسفلا (0

 ملٌراعشأ هلو» : ٤١ ؛نويعلا حرس يف ةتابن نبا لاق : ةلأسملا هذه لوحو ٠١« ؛حضاولا (۷)

 .ههسّفَتب هيبش وهو» : لاق مث ««[ناتیبلا] : هلوق لثم «هناوید يف لخدت
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 رودلاو ةعقبلا ٌةَقَّيض اهدجو اهيلع فرشأ اًًملف .ناجّرأ درو اًت يبنتملا عم تنك
 ' رداصملا 4ب ًالماك هدجتو ءربخلا لمكأو ء....هردص ىلع هديب ٌبرضف نكاسملاو

 ١ .رعاشلا رابخأ تور يتلا

 ,رومأ نم هيلع مزعي امب هيلإ يضفي ءرعاشلا رارسأ نطوم ينج نبا ناكو
 :ةديصق علطم 2 ينج نبا ركذ دقف

 ىرج وأ كعمدرجي مل ْنِإ كاكبو اربصت مل مأ تربص كاوه داب

 يبأل ًادصاق ؛ناجرأ ىلإ اهجّتم هّجوت دقو ,مالّسلا ة ةنيدم نم ينقرافو»

 ألا يلإ دهعو .هتبهأ ذخأو ؛هرومأ مزح دقو.ديمعلا نب نسحلا نب دمحم لضفلا
 2 يدي نم جرخ ام ضعب فلختسأ نأ هجولا اذه نم ردقأ امّنِإ :لاقو ةبيغلا َليطُي

 فخأو يتنوؤل ٌّلقأ هّنِإَ ,رفعج ينب ذب َبَّنطأو ,رضحلا َلزنأف «دوعأو ةد هذه
 هلوف قادصم كلذو ءًاباسح هل بسحي نكي مل امب ترج رادقألا ّنكلو 04 !,يبلق ىلع

 :كلت هتلحر 2 2

 هراعشأ دروي ناكو ءىرخألا هتافلؤم 2 ىّبتتملا راعشأب ىّنِج نبا دهشتساو
 :(لاقف ًارخآ انرعاش هلثتماو» :هلوق كلذ نمف .«انرعاش» ظفلب ٌةقوبسم

 لوقأامك ٌنانّسلا كل لاقل ناسل ىلع ٌنانّسلا ردقولف

 :("!ًاضيأ لاقو

 (!ءانُصُغألا كيلإ ٌةيِّيحم تدم ١ اهثلباق يتلا رجشلا لقعتول

 هب ءاج ام ٌرخآو» :صئاصخلا #4 لوصألا ىلع عورفلا ةبلغ باب 4 لاقو

 )١( ؛حضاولا ٠١.

 .(١؟5) ةديصقلا ؛ يناثلا ءزجلا ؛رسفلا (۲)

 . ٥۷۲ ؛هناويد (۳)

 )٤( ؛هناويد ۲٥۳ .

 ) )0؛هناوید ۱٤١ .

 )١( ؛صئاصخلا ۱/۲٤.

f - 



 :('!لاقف ءانرعاش

 ۲ 7 -. “و 2 .

 ("!,لامجلا ٌصوخش اهل ريط ّقوف سان يز # نجلا م بكر نحن

 الإ هّتفرع امو ءانرعاش ىّبتتملا ينقّدحو» :ًاضيأ صئاصخلا 4 لاقو

 .ثيدحلا ركذو ."!ًاقداص

 - هترثك ىلع - هب ءاج نم رخآو» :اذو ذإ نع ثيدحلا ضرعم 4 لاقو

 :راقف ءاترعاش

 اكاذب اذ :يمودق هل لوقي نيزح نم ةّيوَّللا نود مكو

 .«هررحو هفشکف

ا ناك لعفلاب ظفّللا ماقم لاحلا موقي نأ زاج اذإو» :رخآ ناكم چ لاقو
 ٌُظفّلل

 نم أوحن انرعاش يبنتملا ثتركاذو» :لاق مث «ردجأو ىلوأ ظفألا ماقم موقي نأب

 :لاق دق رعاشلا نأ لإ ةوه ام يردأ ال :لاقف ؛مرعش نم ءيش ب هب هتبلاطو. اذه

 [ادصحي نأ اهّبَح ٌعنمت تيركت] اههراد ٌدايإ تح ٌنمكانسل

وأ ىتح هل ةبلاطملا ةوق عم هروضحو هئاكذ نم ُتبجعف
 ىنعم كومه ٠ در

 :("هّلوق ثيبلاو ؛هنم كلذ ترثكتساو «هرعش نم هيلع هتبقعت يذلا تيبلا

 ةمجاس ةافشأ عمدلاو ادعست ناب ةمساط هاجشأ عيرلاك امكؤافو

اف هيلع نحن امي هلاصتال كلذ انركذو
باب #4 لاقو . ”"رمألل ركذي رمألا ن

 

 :"!انرعاش ٌلوق اذه نم ٌعلبأو» :(يهانتلا دنع عجارتلا)

 )١( ؛هناويد ۱۱۲ .

 ) )۲؛صئاصخلا ١/7١7.

.4/ +. ` )5( 

 )٤( ؛هناوید 0۸٩ .

 ) )0؛هئاويد 747.

 . ٤١۳/۲ ؛صئاصخلا (1

 . ۱۱۸ ؛هتاويد (۷)

 - غم



 )ءاكب رورسلا نمو ىهتنملل الئاح لخبت تدك ىتح ت حلو 3 0 0 7 0 ميس 2 حل

 ىبسُت ىمس ىقكي يذلا ٌبابحلا انأ :تيبلا ىلع اقلعم لاقو
 ١ راقف .هّبلقو ءانرعاش هيلإ رظنو»

 ° برىلل كاّمس دقذ كفصُي نمو

 ,(9زاق ءانّرعاش هب ءاج نم رخآو» :رخآ ناكم ےب لاقو
 (),الازَّتلاو ةدحو ّنمَّطلا بلط ضرأب نابجلا الخ ام اذإو رق 7 324 ت 2 5 .٠

 هاندجو :يأ .لفغأ نم عواطملا لعفلا ضرعم ے وهو ٠ بستحملا كت لاقو

 :!انرعاش ل لوق كلذ رخآو» .ًالضاغ
 قوتي امو اهنم ىضم امع لفاغ وأ لهاجل ةايحلا وفصت

 “بتتف لاحملا بلط اهموسيو هئسفن قئاقحلا 4 ٌطلاغي نلو هَ - .٠ ا 2

 ءانرعاش ٌةّنبلا ًاظفل هب رم دقو» : :لاق «سبلي سبو ؛ ,سبلي سبل : :ةملك لوحف
 :لاقف 4
 )ّشّطلاو ٌبرَضلا انتاجاح ىلإ انسبل  ىغولا ےب حرص توملا ام اذإ اّنأو 7 3-00 ر و

 "تا ناويد ريسفت خي هوحنو اذه انركذ دقو» :تامامح :مامح عمج ے لاقو

 )١( ؛صئاصخلا ۲٤۲۱/۳ .

 )( ؛هناويد ٤۲٣ .

 ) )۳؛ صئاصخلا ۳۳۸/۳ .

 ) )5؛هناوید ٤٤۵ .

 )( ؛صئاصخلا ۳۱۸/۳ .

 ) )9؛هناوید ٥۰٩ .

 ) )۷؛بستحملا ٠٤١١/١ .

  )۸؛هتاويد ۳۰۸.

 .۲۳۱/۱ ؛بستحما (9)



 ."!,لوبطو اهل تاقوب سانلا يقف :'!هلوق دنع

 ريطاونلا لوح .ءءاظلا فرح 2 ةعانصلا رس 4 ناويدلا حرش ىلإ راشأو

 رعش ريسفت © يباتك 4 هجولا اذه نم ٌفرلحلا اذه ثركذ دقو» :لاق ,ريظاونلاو

 :"هلوق دنع يبنتمل تا

 ('!«ُديقانعلا ىتفت امو ّنمشب دقق ٠ اهبلاعث نع رصم ٌريطاون تمان

 2 ٌدجوت الوٌةَّصاخ برعلل دالا نأ ملعاو» :لاق داضلا نع هتثيدح دنعو

 :”ايّينتملا لوق اًمأف :ليلقلا جب الإ مجعلا مالك
 ص و .٠ 8 و ت . E و 7

 ديرطلا ثوغو يناجلا ذوعو د اضلا قطن نم لك رخف مهيو

 ثركذ دقو :انياحصأ ىلع هلثم ضرتعي الو .ًةصاخ برعلل اهّنأ ىلإ اهب بهذف
 .'هرعش ريسفت ے ىباتك اذه

 رعش حرش ب يباتك 2 لصفلا اذه تيصقتسا دقو» :لاق ءاهلا لادبإ لوحو
 :""هلوق دنع يبنتملا

 ميش هلق نعم هابلق رحاو

 ذو “اذه 2ب ًاعيمج يبنتملا تيبو ديز يبأ لوق فعض ىلع كانه تلد
 :هتزوجرأ ےن ساون يبأ لوقل هحرش

 )١( ؛هناوید 50١.

 . ۲۹۵/۱ ؛بستحملا (۲)

 . 585 هناويد (۳)

 .۲۲۸/۱ ؛ةعانصلارس (4)

 . ۱١ ؛ هتاويد )م(

 ) )5؛ةعانصلارس ۱/۲۱١ .

 .۳۲۲ ؛هئاويد (۷)

 ةديصقلا ؛ ثلاشلا ءزجلا ؛رسفلاب نراقو ءالا ؟/؟ رظناو ۰٥٦۲/۲ ؛ةعانصلارس (۸)

 ,(7؟16)
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 ىنعم اذهو» : لاق مث ,يعارلاو يونغلا ليفطو ةمرلا يذل ةلثمأ ةدع دروأ
 ے هرهد عيرق وهو ٠ ,يبنتملا نيثدحملا نم هب ذال نم رخآو ٠ .هواصقتسا لوطي ٠ قورطم
 رعشلل هدقن ةدوجو هتفرعمو همهفب قثوي نمم ناشا فلتخي ال مدحو جيسنو رعشلا

 نم ٌردّصلا قحال هرعش بسانت ولو .هيناعم نم ريثك عرتخمو هظفل ةناصر
 :"!هلوق ذب لاق ءهنم أريثك زواجو :نيثدحملا

 ؟اقانّرلا هل نيضرعتت ملطف يداعألا شحو اي شحولا حابأ
 اقاعو اناياذر نع ككل هانق تحرط ام تفت ولو

 ().«...شحولا بطاخي هنأ ىلع همالك جرخأ

 ىلإ ي يسرافلا يلع يبآ هخيش باذتجاي اب يبتمل هح نع جتفلا بأ ربع دقو
 امدنع :يأ] كاذ ذإ يسرافلا يلع وبأ ناك» :يبنملا حبصلا بحاص لاق ءيبنتملا بناج
 يلع يبأ راد ىلع ةلودلا دضع راد ىلإ يبقتملا رمم ناكو ,زاريشب [يبنتملا لصو
 نم هسفن هب ذخأي امو ٠ .هّيز حبق ىلع هلقثتسي بيطلا وبأ هب رم اذإ ناكو .يسرافلا
 ردحأب يلابُي ال ؛هرعشب باجعإلا ري بّيطلا يبأ دب یوه يّنج نبال ناكو ,ءايربكلا
 يلع وبأ لاق نأ ّقْمّتاو هم ذب يلع يبأ ٌبانطإ هووسي ناكو فنم صحي وأ هذي
 :دشنأو «ينج نبا أدبق هيف ُثحين رعشلا نم ًاتيب انل اوركذا : ًاموي

 ()قانعلا نود لوحُتلا لاحل ت رز ول مويلاف رازملا نود تلح

 لاقف .ىتعملا بیرغ هّنإف ؟تيبلا اذه نمل : :لاقو ,هداعتساو ؛يلع وبأ هنسحتساف

 :لوقي يذلل ينج نبا
 “يب يرفي حبصلا ضايبو ينثنأو يل عفشي ليللا داوسو مهروزأ 5 2 0 00 2 5

 يذلل :ينج نبا لاقف ةاذه نمل :لاقو ءهانعم برفتساو ىلع ىبأ باجعإ رثكف
 :لوقي

 )١( ؛هناوید 58٠١.
 57١ ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا ؛رظناو «1ط ١-٠٤١ ؛ ساون ىبأ ةزوجرأ ريسفت (0)
 . ۲۲٣١ ؛هناويد (۳)

 ع .0.م )0

~E ¬ 



 3 3 0 و ت 0 .٠

 وه :لاق ؟لئاقلا نم انربخأف ,حتفلا ابأ اي تلطأ دقو ,هّللاو ٌنسح اذهو :لاقف
 ءاقتسا اذإ روشقلا نم انيلع امو .هّلعفو هز دز حبشتسيو .هلقثتسي خيشلا لازي ال يذلا

 ,ضهنو.يلإ هتببح دقل هللاو : :لاق «معن : :ثلق ؟يببنتملا ينعت َكنظأ :يلع وبأ لاق ؟بّللا

 .هلزنتسا هب زاتجا انو ءبيّطلا يبأ ىلع ءانثلا ذي لاطأف ,ةلودلا دضع ىلع لخدو
 . !"9”رعشلا نم ًاتايبأ هنع بتكو .هدشنتساو

 ىدحإ نم تيب اهنيب نمو «تايبألا هذه ىلع يلع وبأ فرعتي الأ بيجعلا نمو
 .بلح ` + يلع دبأو ها ٤۲ ةنس هايإ اهدشنأ دقو ءةلودلا فيس 2 يبتنتملا دئاصق مهأ

 رعش نم نيتيب ةركذتلا باتك نّمض ىح .يتلا ءاجت خيشلا ىدل ثدح يذلا لحل

 يلع وبأ :هل ليقف ءزاريشب يبنتملا دنع ًاموي تنك :يعبرلا لاق» : يعيدبلا لاق ؛يبنتملا

 وبأ لخ دف ءهولزنأف ,هيلإ اورداب :لاقف ,ةّدوملا امهنيب تدكأت تناكو :بايلاب يسرافلا

 نم ًاءزج يناطعأو .ءزجلا اذه ذخ :نسحلا ابأ اي :لامف «هدنع سلاج انأو «يلع

 ب مهو ءامهب كترّكذ نيذّللا نيتيبلا خيشلا نع بتكا :لاقو « «ةركذتلا» باتك

 درم اومثتلا ام لوط نم مهَّنأك خياشمو انقلاب يّقح ٌبلطأس

 «“اودع اذإ ليلق اودّش اذإ ريثك اوعّد اذإ فافخ اوقال اذإ لاقث

 2 0 eك م 3 23087
 ؛رخا ًاربخ ىعيديلا ا كرت دقف :ةديصقلا هذه بحي ناك ىلع ابأ نأ ودبيو

 :هيف ءاج

 نم ىلع :يّبنتملل ليق !|يسرافلا يلع وبأ وه :نوققحملا لاقوإ يلع وبأ لاق»
 :تيبلا اذه :لاق ؟كّتزجعم امف ٌةزجعم يبن لكل :ليقف ءارعشلا ىلع :لاق 5؟تأبنت

 هيض .ن.م 000

 ع ؛ يبنملا حبصلا )۲)

 . ۱۸۳ ؛هناوید (۳)

 . ٠١۳ يبنملا حبصلا (4)

¥ 



 02 مما 3
 0و7 هتقادص نم امهل اودع ىري نأ رحلا ىلع ايندلا

 ىلإ موي تاذ يبنتملا بيطلا يبأ ةردقم نحتما يذلا لجرلا لّوحت اذكهو

 يلع ابأ هخيش دشنأ هنأ ينج نبا ركذ دقف . باجعإلا لك هرعشب بجعم ّبحم

 دقلو» :لاق أتيب أتيب اهنسحتساو ,ةلودلا فيس باتع 3 ةروهشملا يبنتملا ةديصق

 مالّسسلا ة ةنيدمب يسرافلا دمحأ نب نسحلا يلع ابأ انخيش [يبنتملا يأ] هب ثركاذ
9 

 .ةتيميم يظفح نم هتدشنأو .هتضفيو هظرقي نخاف < انيلخأ دقو ٠ اليل
 ت

 [مقس هدنع يمسجو يلاحب نمو] “بش ةبلق نمم هابلق رح او

 :هلوق ىلإ تلصو املف , اهثسحتسي لعجف

 4( )ولكم هانعم ب ًالجر تيأر ام :لاقو «هظقح ةح نأ ىلإ ينم هديعتسي لزي ملف

 .«هافكل هيف اذه يلع يبأ لوق اا ةلیضف هل نكي مل ول مم :هلوقب كلذ بقعا دقو

 لاق .مالّسلا ةنيدم كل یرج < .ينج نب ١ناسل ىلع ّرخآأ اربخ يعيدبلا دروأو

 بلحب تجرخ :لاق ,يوسفلا دمحأ نب ٌيسحلا يلع وبأ يشدح ينج نبا لاق» : هيف

 يوحد ىوهأ دق ېئلتم ۽ سرافي انأ اذإ ؛روسلا نم ثزرب اًملق .ةلودلا فيس راد ديرأ

 اذإف ءهماثل ٌرسحف ةّبادلا نع يسفن ٌحرطأ تدكف «يردص ىلإ هددسو ؛ليوط حمرب

 :دشنأو :يبنتملا

 ("'ههاردلا سورعلا قوف ترثثامك مهنم بديحألاب ًاسوؤر ترثن

 لاق .ُلجر اي ينتلتق دق .كحيو :ثلقف ؟وه ٌّنسحأ ؟لوقلا اذه فيك :لاق مث

 كحضو ءاهفرعف :مالسلا ةنيدمب بيطلا يبأل ةياكحلا هذه تيكحف :ينج نبا

 .168؛ن.م )١(

 .45١1؛ن.ما (؟)

 . ۳۲۲ ؛هناويد (۳)

 هذه نم )۳١( تيبلل هحرش ءانثأ ربخلا اذه درويسو «ةمدقملا «لوألا ءزجلا ءرسفلا )٤(

 1 . ةديصقلا

 .ةرثن بديحألا قوف مهّترثن : ناويدلا يف هردص ةياورو 71/8 ؛هناويد (4)



 () ءاهنم

ا اتعقو دق | حتفلا وبأ ير نيا نيتمقلا نأ ودييو
 امييرو 

3 

YEAيميوبلا ةلودلا دضع كلملا ٌلظ ك اهيف ماقأ ثيح دادغب ب ىلإ 1 
 

رج يذلا راوحلا نأ انه ضرتفنو ء۲۳۷۷ ةنس تام نأ ىلإ هينيو
 حتفلا يبأ نيب ى

 . "ھ۳۹۸ ةنس دعب لصح دق هذاتسأو

 م سر

 ًاباجعإو بحب ًاًبح ينج نبا حتفلا ابأ ٌلدابُي يّبنتملا بّيطلا وبأ ناك دقو

قي ناكو .(") “ينم يرعشب ٌفرعأ ينج ُنبا» :لوقي يبنتملا ناك دقف «باجعإب
 :لو

 هذه تدروو أ درأ ملامو ثدرأ ام لوي نإ ولف , .ينج نبا خيّشلاب مكيلع»

 «حتفلا ابأ انيحاص اولاسا» وأ !حراشلا اولأسا» : هلوقك «ةددعتم لاكشأب ةرابعلا

 نبال يبنتملا ةيمست كو .' «ساتلا نم ٌريشك هّردق فرعي ال ٌلجر اذه: :لوقي ناكو

 نكي مل ينج نبا نأ ذإ «هل هرابكإو هب هباجعإ ىلع ٌةلالد اهدعب ام ٌةلالد خيشلاب ينج

 .يبتتملا لتف امدنع ًاليلق ر نيثالثلا زواجت دق

 ٠ اهعلطمو ٠ ديمعلا نبا اهب حدم يتلا هتديصق يبنتملا مظن امدنعو

 ىرج وأ كعمد رجي مل نإ َكاكيو اربصت مل وأ تربص كاوه داب

 نبا ينعي حراشلا اولس :لاقف «اربصت» بصن نع بيطلا وبأ لثس :ليق

 ۱.۲ ناك يّنج نبا ّنأل لهف ,) ينج

 )١( ؛ةميتيلاو .865- -/6 ؛يبنملا حبصلا ۱/۱۳٤١ .

 نباو يسرافلا يلع يبأ دوجول بيعش نمحرلا دبع روتكدلا ةشقانم رظنا (۲)
 يف اعم ينج

 ٠») ؛ثيدحلاو ميدقلا يف هيدقان نيب يبنتملا : هباتك يف «دادغب

 . 151/7 ؛بهّأللا تارذش 25٠١ ؛نييّتلا ةراشإ (0)

 .ققحملا ةمدقم ١١/١ ؛صئاصخلا )٤(

 . 1417 ؛ينبملا حبصلا 0 ؛نايعألا تافو (ه)

 . ٠١۲/۲ ؛ةاعولا ةيغب ء١۹١۱ ٤/ ؛ءابدألا مجعم )0

 ) )۷؛هئاويد ٥۳۷ .

 يف ناويدلا حرشب أدب ينج نبا نأ ىلع لدي حراشلا اولس : هلوقو , ۷ ؛ يبنملا حبصلا (۸)
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 كلذ ديؤيو ؛يّبنتملا ىلع ةديصقلا هذه أرقي مل حتفلا ابأ نأ ربخلا اذه نم وديبو
 تيبلا ىلع اقّلعم لاق ثيح «ينج ج نبا ذيملت ينيئامثلا تباث نب رمع مساقلا يبأ قيلعت
 «باوّصلا وهو ءاهيفنت ال :يأ ٌةليضف درك ال :انخيش ريغ ءاور» :ةديصقلا هذه نم (40)
 ."!هّطخ نم اهلقن امّنإو هيلع انخيش اهأرقي مل .تايسرافلا نم ةديصقلا هذهو

 ,ةلوّدلا دضع ا هتديصق .سراف دالب  اهلاق يتلا يبنتملا دئاصق نمو
 :اهعلطمو

 نامّرلا نم عييرلا ةلزنمب يناغملا 4 ًابيط بمشلا ينافم

 هعم ًارضاح ناك نم ,ينثدح» :اهنم (40) تيبلا حرش دنع ينج نبا لاق دقو
 ىنعم نع لتس دقو «يرصبلا ةزمح نب يلع وهو .ةديصقلا هذه لاق تقو زاريشب

 مهل ه هرسفل انه اه نالف وبأ انقيدص ناك ول :لاقو ءيلإ تفتلاف : لاق :تيبلا اذه

 ("!.«ةينُكلاب ينينعي

 ناك» :لاق حتفلا يبأل يّبنتملا ريدقت ىلع لدي أّصن حبصلا ٌبحاص ٌلقنيو

 ؟هب هحدمأ نم ىلإ ٌةفورصم رعشلا اذهب يتيانع نأ نظتأ :ينج نبال ٌلوقي يّبنتملا
 :لاق ؟وه نمل :ينج ْنبا هلأس انو .ثيبلا هنم مهافكل مهل ناك ول ءكلذك رمألا سيل
 ا"! «كهابشألو كل وه

 يبأب سنأي ناك يبنتملا نأ ىلع لدت يبنتملا نع حتفلا وبأ اهاور يتلا رابخألاو

 :لاق هنأ كلذ نمو ءانفلسأ امك هرارسأ ةعدوتسيو .هرابخأب هيلإ يضفيو ,حتفلا

 كتّدح [أ:لاق .رصعب نارح لهآ نم يمشاهلا ٌنالف ينثّدح :لاق ٠ «يبنتملا ين ينثدح»

 :(لوهو .كتيبب هيف تمت ًاباتک ¿ نارحب يتأرما ىلإ ثبتك .ةفي

 ؟نكس الو ساک الو میدن الو نطو الو لهأ لشاب

 تنأ لب ءتيبلا اذه ےہ تركذ امك هللاو تنك ام :تلاقو :باتكلا نع ىنتباجأف

 . ۲٤۸/۳ ؛نايعألا تايفو رظناو .رعاشلا ةايح ىلعو «ةركبم ةلحرم

 ۸١ ؛يبهولا حتفلا )١(
 . ٠۸۲ ؛يبهولا حتفلا :رظناو «(580) ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (؟)

 . (۲) ةيشاحلا 2177١ ؛يبنملا حبصلا (۳)

 .458 ؛هناويد (4)

 مل fVo اس



'ةديصقلا هذه خذ ٌرعاشلا لاق امك
: 

E 400 < - ةة ) 

 «نسولا ىوعراو يريرم رمتسا مث مكل ةشحو يليحر دعب ترهس

5 
3 

 رعاشلا رعش اهغلب يتلا ةرهشلا ىدم ىلإ انه ريشن نأ بحنو
 ىتح هتايح ج

ذ رضاوح ب ال بلق رهظ نع هنوظفحي ٌءاسّنلاو لاجرلا حبصأ
 © لب نامزلا كل

 .ةيمالسإلا رايدلا ةّماع

 حدم ب طارفإلا ىلإ رعاشلل ديدُشلا هّبحب ًاعوفدم بهذي حتفلا وبأ ناك دقو

 دلاخ كّنأب اينّدلا تيل هتيوح ولام رامعألا نم تبن

 يقب دق ناكل هدحو تيبلا اذهب الإ ةلوّدلا فيس بّيطلا وبأ حدمي مل ول» :لاق

 ")....نامّرلا هّقلخُي الام هيف
 :تيبلل هحرش كو

 مدلا هبناوج ىلع قاري ىح ىذألا نم عيفرلا فرّشلا لسي ال

أ هب مّدقتل تيبلا اذه ريغ ّلَقَي مل ول هنأ هللاب ُدهشأ» :لاق
 ."!«نيثدحملا ٌرثك

 :تيبلل هحرش ےو

 يناثلا لحملا يهو ٌلوأوه ناعجشلا ةعاجحش لبق يأرلا

اک ول هدحو تيبلا اذه» :لاق
لک هلمجل رعاش ناويد 2 ن

 . ه

 :تيبلل هحرش 4و

 ايكاب بلقلا عجوم يبيش تقرافل اصلا ىلإ ُثعجر ول ًافولأ قل

 فلرلا ةَّدش 2 ثعمس ام» :لاق
 O اذه نم نسحأ

 س

 ١ . 4 ؛نءم )غ0

 ء(۲۷۵) ةديصقلا نم )۲١( تيبلا حرش دنع ,ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا (۲)
 49٠ ؟يبنملا حبصلا رظناو

 . 174 + يبنلا حبصلا رظناو ١. تيبلا (0۸) ةديصقلا «لوألا ءزجلا ؛رسفلا )۳(

 ةديصقلا نم )١١1( تيبلا « ثلاثا ءزجلا ؛رسفلا )0
 : ٤۷ ؛يبنملا حبصلا رظناو )٠١١(.

 2514) ةديصقلا نم )١( تيبلا «ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا 2(
. 

 ةديصقلا نم )١7( تيبلا «ثلاغلا ءزجلا ؛رسفلا 030
 ٠ (۲۸۷)

 - ع۷4 -



 دهاشلا نطومو هباجعإ حم هتهيدب ٌةعرسو بيطلا يبأ ةيرقبع تناكو
 الو مطب هّقاتعي الو ءلمعلا عرسي نم أضيأ نيثدحملا نم نإ :لاق دقف .هيدل
 - دقو «يبتتملا دهاش نم هب ينثدح ام كلذ نمف .هرطاخ ٌعتعتي الو .هرکف فقوتسی
 .هفصو ىلع هدارأو هيف ناك ًادرط هل فصو دقو: .يجاروألا يلع يبأ دنع رضح
 هقيسف < ًاباتك ُبتكي يلع وبأو ٠ .سلجملا بناج ىلإ دنتساو ٌقاودلاو دغاكلا ذخأف
 :ٌهدشنأ مث ؛هيلع هعطقف .باتكلا هبَتَك ب يبنتملا

 لزنسمبي ا فل سيل لزتسسمو

 5 «هرعس  ةروهشم دوط يهو (')؛مرعش 2 ٌةروهشم هلي

 ابأ هقيدص یٹر يّنج نبا نأ نيلجرلا نيب ماق يذلا بحلا اذه رهاظم نمو
 .("ًةعمتجم ةليبنلا ةيبرعلا ميقلاو ةيسورفلاو ةعاجشلاو بدألل ٌةراسخ هتوم 4 ىأرو ا راح ٌءافر بّيّطلا

 هحرش وه نيريبكلا نيلجّرلا نيذه نيب ةقالعلا كلت كلت نع تجتن ةرمث مهأ لعلو
 حرش ىلع مدقأ نم لک هنم لهن يذلا بذعلا دروملا ناك يذلا حرشلا كلذ :هناويدل
 يلجتسيو .هليلغ لبي نأ دارأ نم لك هيناعمو رعاشلا راكفأ سملتو ءدعب اميف ناويدلا
 تايبأ نمضتملا ريغصلا هحرش 2 وأ رسفلا :ريبكلا هحرش كب ءاوس ,رعاشلا ضماغ
 يبهولا حتفلاب فرع ام وهو .هيناعم

 :ةيلاتلا ناتا لصفلا اذه متخن نأ بجنو

 0 بهذمب دحألا ىلإ ليمي ناك هنإو :ا .تاءارقلاو ريسفتلاو بدألاو

 ريغ تمت دق ةءارقلا هذه ناو ٠ .هريغو هناويد رعاشلا ىلع أرق دق حتفلا ابأ نإ
 .رصم نم رعاشلا ةدوع ءانثأ دادغب ذو امهئاقتلا بغ بلح يب ٍةرم

 ٌرمأ هناويد رعاشلا ىلع ارقي مل حافل آن نم رداصلا ضعب 2ب دروم ال ٠

 ,۳۲۷/۱ ؛صئاصخلا (0

 . ىنج نبا رعش نع انئدحت امدنع قباس لصف يف اهاندروأ دقو ؛ 170-171 ؛يبنلا حبصلا 00
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 وهو «رخآ ًانيح هفلاخيو .ًانيح هقفاوي .هشقانيو ءرعاشلا رواحي حتفلا وبأ ناك
 .ًاضيأ يسرافلا يلع يبأ هذاتسا عم همدختسا ٌبولسأ

 نع نوكي ام َدعبأ بحلا كلذ ناكو ,رخآلا عم هبح 4ب ًاقداص نيلجّرلا الك ناك
 ةقباسلا تاحفصلا 2ے بحلا كلذ تارمثو رهاظم ىلع انيتأو ؛ةعئاصملا

 مالك نم يّينتملا بيطلا يبأل هبسن ام ناو «قداص تبث ٌلجر حتفلا ابأ نإ
 ناويدلا مجحب سيق اذإ يبنتملل حتفلا وبأ هبسن ام ةَّلق ب كلذ دّكؤيو .ًالعف ٌلصاح

 وه ام وأ يبنتملل كرحلا مالكلا وه ام ىلإ ريشي همالك 4 ًاقيقد ناك لب :حرشلاو
 نم اهعمس يتلا رابخألا درويو ؛ىنعملا نود ظفللا ىلع ًالمتشم همالك ْنومضم
 دقو .هناويد نم رعاشلا ىلع أرقي مل ام ةّدع ٌنطاوم ك ركذيو ؛تاياورلا وأ رعاشلا
 يبنتملل حتفلا وبأ هبسن يذلا ىنعملا نأ تبثو .اهاندروأ يتلا ةلثمألا ضعبب كلذ اندّكأ
 ةّجروف نباو يضورعلاو يناهفصألاك حاّرشلا نضعب هيلإ بهذ ام ال هرعشب قيلألا ناك

 .مهريغو ديحولاو
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 عبارلا بابل[

 ناويدلا حورش يف ينج نبا ريثات
 هيلع ءاملعلا ذخامو

 هم جاى اس





 لوألا لصفلا

 هودقانو هحارشو ىبنتملا ناويد ةاور

 ؛يبنتملا بيطلا يبآ ناويد هب يظح ام لثمب ةييرعلا 4 رعاش ناويد ظحي مل

 هفّقلتي ءسانلا 4ے هوعاذأو ء.هوحرشو .هوخسنو .هوورف .ًاميدق ءابدألا هب متها دقف

 ام ىلع هباحصأ رخفل اعدم هب مامتهالا لاكشأ نم لكش يآ ناكو .ليج نع ليج

 ."!هنووري نمم نورَسُيو «هرعش ةظفح نوزجي ماكحلا ناكو ءةناكمو هاج نم هيف مه

 ىلإ ةفلتخم لاكشأب هبيترتو .ضعب ىلإ اهضعب عمجو .ناويدلا دئاصق خسن ىلاوتو
 اذإو « ,خسنلا نم هّظح لمكي ةعابطلا نم هّظح ناكف « ,خسنلا لحم ةعابطلا تلح ْنأ

 .هنع اولقن نيذلا تاقثلا طخب وأ هدي اي طخبو رعاشلا مايأ ىلإ دوعت ةخسن لوأ تناك

 كلذب دهشت ءةينمز ةبقح لك نم ىتش د ًاخسن انل تظفح مايألا ناف ؛هيلع اوؤرفو

 نيثحابلا ضعب ىصحأ دقو ءرعاشلا ناويد لوح اتما يذلا بيرغلا طاشنلا ىلع

 نرقلا ذنم ةماعلا ملاعلا تابتكم سراهف اهيلإ تدلشرأ يتلا ةّيّطخلا ناويدلا خسن

 ريغ ناويدلل ةنمضتم تءاج .("ًةّيطخ ٌةخسن نيعبسو ًاثالثتو ٌةئام تغليف ,سماخلا

 اهتيوتحم ىلع عالّطالا نكمي مل يتلا ةصاخلا تابتكملا ف نوكي امع كيهان .حورشم
 ,نأشلا اذهب نيثحابلا ملع اهيلإ لصي مل وأ سرهفت مل يتلا ةماعلا تابتكملا وأ

 ةخسن الإ مهنيواود نم اناصي مل ًارابك ءارعش نأ انفرع اذإ هذه ناويدلا ةميق رهظتو

 ,مهنيواود ىَّتح الو مهراعشأ ٍانلصت مل نيريثك ًارابك ءارعش َّنإ لب :ةخسن ضعب وأ
 يتلا مهتافلؤم عضو ءانثأ خسَّتلا كلت ىلع اوعلطا نيثحابلا ّنأو ,تعمج اهنأ تبث دقو

 .امهريغو توقايو ميدنلا نباك مهتاقلؤمو مالعألل تمجرت

 حرش عم دنهلاب اتكلك ےہ تناك اهركذ انيلإ لصو وأ انتلصو ناويدلل ةعبط مدقأو

 رعاشلاب فورعملا دمحأ نب دمحم نسحلا يبأ رعاشلل ركذ ثيح ء١٠ ؛يدحاولا ؛رظنا (

 نم رسي ةلودلا فيس ناكو» :لاقو « يبنتملا رعشب قلعتت ةلودلا فيس عم ةثداح « يبرغملا
 . «يبنتملا رعش ظفحي

 . ١؟: ص ؛داوع ليئاخمو سيكروك ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار )۲)



 دنهلاب لاغنبلا ميلقإ 4 يلك وه 2 عبط ّمث ۱۸١١ = ه١177 ةنس يقشمّدلا يّبحملا

 ه1171و1441- له ۱۲۵۷ ةنس ًاضيأ دنهلاب اتكلك ےب مث ء۰٤۱۸ ه 1701ةنس

 ام اهيف عبطو .ةيسرافلاب شاوح عم ًاضيأ اتكلك 4 ةنّسلا هذه ےب عبط امك ۱۸٤٥5

 .[هل بوسنملا] يربكعلا حرش عم 1771-1177-1847 يتنس نيب

 ةنس دنهلاب يابموب 2و ,1778-18401و1771-14840ةنس توريب 4 عبطو

 ا ةنّسلا سفن كو 181321787 توريبو ۱۸۵1۱۲۷۲ ةنس قالوبو ۱۸۵ >۱

 يابموبو :178/8-1417/1 ةنس توريب 4 مث «يدحاولاو يربكعلا يحرش عم ةرهاقلا

 حرش عم 18841707 اتكلكو 1741-1875 ةنس ةرهاقلاب قالوبو ۱۸۷۲۱۲۸۹ ةنس

 ءيدحاولاو يربكعلا نم حرش عم ةرهاقلا ج ةنسلا سفن ےو ءيربكعلاو يدحاولا نم

 مث .يابموب 2 ةَّسسلا سفن كو 148572111١١ ةنس ةيدنه نيمأ ةعبطمب ةرهاقلا 4 مث

 و 11002175117 ةنس رداص راد 2 توريب 2 مث ,1716-14917 ةنس ةرهاقلا 4

 ةنس ةيدنه نيمأ ةعبطمب ةرهاقلا 4 مث 1551١-1515, ةيطع نيهاش فارشإب توريب

 راد هعبط تداعأو ۱۹۲٤۱۲٤۲ ًاضيأ رداص راد 4 توريب ے2 مث 47-7

 .'ھ٤۱۹1=٤۱۳۸ ةنس رداص

 ةنس ماَّرع باهولا دبع روتكدلا ةرهاقلا 4 هرشنو ناويدلا قّقحو

 ققحملا اهرّدص دقو ءًاطبضو ةّقد اهرثكأو «تاعبطلا لضفأ يهو : 2+1

 :لئاوألا حاّرشلل ةفلتخم ٍحورشو ,ةدع خسن ىلع اهقيقحت # دمتعاو ,ةّماه ة ٍةمدقمب

 تادايز ىلع ةعبطلا هذه ىوتحت هّلك اذه ىلإو .تاضراعملاو يشاوحلاب هانغأ امك

 .قّقحملا اهدمتعا يتلا مألا ةخسّنلا لصأ نم ًازّيح لّكشُتو .يبتتملا رعش

 ربتعت يديألا لوانتم نع ةقّفحملا ةعبطلا بايغ عمو «تاعبطلا هذه لك نمو

 نوسرادلا اهنم يقتسي يتلا راشتنالا ةعساولا مهألا ةعبطلا يه رداص راد ٌةعبط

 .ةلماكلا ناويدلا دئاصق يبنتملا رعشب نومتهملاو

 ةاور ىلإ ريشُت فوس اننإف «هحارش ةلمج 4 مه ناويدلا ةاور نأ مغرو
 .تاحيضوتو ٍحورش نم هوفاضأ ام هيلع اوقاضأو ءرعاشلا رعش اولقن نيذلا ناويدلا

 مهتاداقتنا وأ مهحورش نم ٌّئيش انلصو دق ناك اذإ ىرخأ ٌةرم مهضعب ىلإ ريشُنس مث

 ةاور نيب نومدقألا لصف دقو .هيدقانو ناويدلا حارش نع ثيدحلا ضرعم لب

 .دعب امو 25 ؛ريشالبو ءدعب امو ۳۹ ؛يبنتلا نع ةساردلا دئار : فلس اميف رظني )١(
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 نيسرادلا نأ امك حارشلا ةلمج ةاورلا اوركذو اوداع م مث «هحارشو (!ناويدلا

 نيذلا نيدقاّتلا ءامسأ حورشلا كس عم اودروأ ناويدلا حرش ركذ ىلع اوتأ نيذلا

 حارش مه ةاورلا نأ انتعانقل جهنملا اذه اندمتعاو ناويدلل ًادقن مهتافلؤم تنمضت

 ناويدلا دئاصق لماك اوحرش نيذلا ناو ءاضيل ع خارش مه داّقنلا َنأو رخآب وأ لكشب

 نيذلا دانا صوصن نم ًاريثك اولقنو ,ةفلتخملا ةاورلا تاياور ىلع ًاريثك اودمتعا

 .هرعشو رعاشلا اودقن

 ينسل يخيراتلا لسلستلا بسح حاَرشلا و ةاورلا ءالؤه ركذ ىلع يتأن فوس

 حرش نم مدقأ ام ًاحرش نآ رهظُت نئارقلا نأ مغر كلذ نكمأ ام مهتايفو
 نإو ءرخآ

 ثحبلا ناونع عم ًايّشمت كلذو . لوألا حراتشلا لبق يناثلا حراشلا تلجاع هينا تناك

اور ىلع ال نيحراشلاو ةاورلا ءامسأ دصر ىلع بصنملا
 سأر ىلعو .مهحورشو مهتاي

 ددع دعب ه7 ةنس ىّفوتملا ينج نب نامثع حتفلا وبأ يتأي حارشلاو ةاورلا ءالؤه

 دا ٍحراش لوأو ناويدلل ٍةيوار لوا هنآ عم .حاّرشلاو ةاورلا نم ريبك
ْ 

 ةاورلا ءالؤه ةفرعمو قيثوتو و تابثإل يّصَّتلا ذي عّسسوتن ن انلواح دقلو

 تناك  اهترثك ىلع رداصملا ّنكلو ءهيلإ حمطن امم ريثك ىلإ انلصوتو حاّرشلاو

 نيمتهملا نأ اهيلإ اناّصوت يتلا جئاتنلا ترهظأ دقو مهنم ريبك ددع هاجت ٌةليخب

 اولغشو < ءريسفتلاو هقفلاو وحنلاو ةا ذب مهنامز مالا او | اوناك يبنتملا رعش ةساردب

لتحا يذلا زرِّيَّحلا رهظُي امم مايألا كلت لود ذب ةعيفرلا ةيسايسلا بصانملا
 يبنتملا هّ

 .روصعلا رم ىلع اهئاملعو ةييرعلا يركفم یدل

ذمالتو نوديرم يبنتملل ناك دقل
ةتايح 2 هرعش هنع اوور اورو ٌة

 ديعبو 

خأ نورخآ ٌةاور ماق مث ؛هتامم
ٍروصع ىّتح ()داويدلا ة ةياور ترمتساو :ءالؤه نع اوذ

 

تياورو ناويدلا ظفح يقبو .ةرخأتم
 .ةاورلا كئلوأ رخفل ٌاعدم ه

 ءامسأ ادرس دقو ٠ ٠ /؟ ؛ميدعلا نبال بلطلا ةيغبو 2717/8/١ ؛يزيرقملل ىّفقملا رظنا 01(

 .ناويدلا ةاور نم ةريثك

 734 -114 ؟يعيدبلل يبنلا حبصلاو ,740- 1144 /1 ؛يدفصلل تايفولاب يفاولا رظنا )۲)

 .«هحرش نم وأ وهود : لاقو ء۲۸ ؛ يبنلا حبصلا 4

 . ٤٥ ؛نيقرشتسملا ىدلو يبرعلا ملاعلا يف يبنتملا ناويد (4)
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 ناويدلا ةاور -

 دنع :««ىّفقملا» ےب يزيرقملاو «بلطلا ةيغب» 2" ميدعلا نبا نم لك دروأ

 نيتقباطتم ناتياورلا نوكت داكتو «ناويدلا ةاور نم ٌةمئاق يبنتملا بّيَّطلا يبأل امهتمجرت
 نم ايقتسا امهنأ وأ ميدعلا نبا نع اهذخأ دق يزيرقملا نأب يحوي امم ؛نيردصملا

 عم بلطلا ةيغب #2 يه امك اهدرون ةمئاقلا يلي اميفو ءًائيش هنع ملعن مل ثلاث ردصم

 :بيطلا يبأ نع ىور»*لاق ءنيردصملا 4 ةلصاحلا قراوفلا ىلإ ةراشإ

 .يلماحملا مساقلا نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ يضاقلا -

 .يوحّتلا ينج نب نامثع حتفلا وبأو -

 .بتاكلا رقصلا نب يلع نب نسحلا دمحم وبأو -

 .بتاكلا نابراتسلا نب نيسحلا نب بويأ نب يلع نيسحلا وبأو -
 .هيوكسم 7 دمحم نب دمحأ يلع وبأ ذاتسألاو -

 .يزاريشلا هيوكاب نب هللا دبع وبأو -

 .يعبرلا ىسيع نب يلع نسحلا وبأو -
 .يصمحلا )حلا نب ب مساقلا وبأو -

 .ةدارج يبأ نب نوراه نب ريهز نب دمصلا دبعو -
 42 .نايبلحلا يوحنلا "دعس نب هللا دبع نب دمحمو -

 .يرصملا قاًرولا عوجلا يب أ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب هللا ديبعو -

 )١( ؛بلطلا ةيغب ۲/ ٠٤١ /؟ هيف يبنتملا ةمجرتو 1۸1-1٤٠١ .

 -TAY. ۱ ؛ هيف يبنتملا ةمجرتو ۳۷۸/١ ؛ريبكلا ىفقملا (۲)

 .(نسحلا وبأ) بلطلا ةيغب يف (۳)

 . هيوكسم نب هيفو «ىفقملا نم دمحم تطقس ()

 .«نسح» بلطلا ةيغب يف (۵)

 . ميدعلا نبا ءابرقأ نم يوارلا اذه «لعلو «ىفقملا نم نوراه نب :تطقس (1)

 .ناويدلا ةياور ءالع ويأ ذخأ هنعو (۷)

 .دعس نباو دمصلا دبع يأ (۸)

 )٩( (نارولا) ىّمقملا يف .



 .ىيلحلا رعاشلا يرفصلا هللا ديبع نب هللا ديعو -

 20 ييرغملا نب هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأو -
 .نئاطلا ركب وبأو -

 ا"! يتخبلينلا مساقلا وبأو -

 .ميهاربإ نب رمع نب نسحلا دمحم وبأو -

 .توحلا نب'ساّبعلا وبأو -
 .مهاؤس ةعامجو -

 تناكو ,رخآ يّبدأ ٌرثأ هرثُي مل ام ةموصخلاو لدجلا نم يبنتلا رمش راثأ دقل

 طح امثيحو ؛هئاقدصأو رعاشلا ماصخأ نيب نيريبك درو ذخأ طحم اهتاذ ةياوُرلا

 ًايهفش سانلل هوحرشو «هنع هرعش اوورف :نوبجعمو ةذمالت ةلوح فتلا هلاحر يبتتملا

 بلح أ امك ءهرعشو رعاشلاب نيروهبملا ةذمالتلا نم ٌتاقلح مهلوح تنوكتو ءةباتك وأ

 ينج نب نامثع حتفلا وبأ ناكو ؛(!-رْشُي هناويد ناك كيح زاريشو دادغيو طاطسفلاو

 ةياور هرعشب ةبجعملا طاسوألا 4 ًاريثأت مهَدشأو ًارثأ مهمظعأو هتذمالت ربكأ

 نع عفادملا بحملا يأر نع ينج نبا امهيف ردص «نيترم ناويدلا حرشو .ًاحرشو

 ةّيبدأ ةكرح اقلخو .ٌةرعتسم ةموصخ هيلع ريغصلاو ريبكلا هاحرش راثأ دقو .رعاشلا

 .ًاقحال هيلع يتأنس ام وهو هيلع تملأ يتلا دودرلا ةرثك 4 تلّتمت ةعساو

 دحأ رعاشلا ةايح نم ةريخألا ماوعألا 2 دلو يذلا يرعملا ءالعلا وبأ ناك امك

 .يزيزعلا عمآللاو دمحأ زجعم امه ؛ناویدلل نيحرش عضوو ءيبتتملاب نيبجعملا مهأ

 يتلا تادايّزلا امهتّمض املثم ناويدلا نع هتلصو يتلا ةفلتخملا تاياوّرلا امهنمضو

 اهداق يبنتملا ناويد لوح ىربك ٌةيبدأ ٌةكرح تماق يرعملا نم ريثأتبو ؛رعاشلل تيسن

 وبأ ناك يذلا يرعملا دشرملا يبأو يزيريتلا بيطخلاو ة ةجّروف نباك يرعملا ةذمالت

 يرعملا رثأ ناكو :يرابنألا نباو يرجشلا نبا نم لك ءالؤه عبتو ءهيبأ مع نبأ ءالعلا

 .ًايلج ًاحضأو ًاعيمج مهلامعأ ىلع

 . ىّققملا يف يوارلا اذه مسا دري مل 0010(

 .(يجنلبلا) : ىًمقملا يف (0)

 .(نوجلا) ىفقملا يف (۳)

 . ۳۹٠ص ٤/ /5 ؛دروملا رظناو ٥« ؛ريشالب ؛يبرعلا ملاعلا يف يبنتملا ناويد 2



 ,رعاشلاب ةبجعم ٌطاسوأ تنوكت داّبع نب بحاّصلا طالب ثيح سراف دالب و
 داقتنا 2 طرفأ يذلا دابع نب بحاصلا ءادع هجو #24 فوقولا ىلع ٌةصيرح تناك

 ركب يبأ ىلإ هّلك كلذ ف لضفلا دوعيو «هرعش ردقو هردق صاقتناو رعاشلا
 ذخأو هب رثأتو «بلح ب ةلوّدلا فيس طالب  رعاّشلا شياع يذلا يمزراوخلا
 رشن ىلع لمع سراف دالب ىلإ داع اذإ ىّتح ؛ًاحرش هل عضوو «هناوید یورو .هنع
 مهنم ٌةذمالت كلذ 4 هعبتو «هبحاص ةناكم راهظإو هنساحم نايبو هحرشو ناويدلا

 وبأ هذيملتو يضورعلا لضفلا وبأو يسارهلا يلع نب دمحمو يورهلا مدآ نب دمحم

 .هراكفأو يمزراوخلا ةياور نم ًاريثك هحرش نمض يذلا يدحاولا نسحلا

 نيذلا ءاملعلا نم ٍددع طب تمت رعاشلا لوح ٌةّماه ٌةقلح تماق رصم 4و

 .هريغو نيدشر نب حلاصك هل ةيباتكلا وأ ةيهفشلا حورشلا اوعضوو .هنع ناويدلا اوور

 لّكشو سلدنألاو ةيلقصو برغملا ىلإ ناويدلا لقتنا مهريغو رصم ةاور قيرط نعو
 .ًاماه ًايبدأ ًاطاشن لح امثيح

 انتفعسأ ام ردقب ةاورلا ءالؤهب فيرعتلا ىلإ ةيلاتلا تاحفصلا 4 دمعن فوسو

 :ءالؤه نمو ؛رداصملا

 ب هيقل «يبنتملا ةيوار ناك يي درغملا دمحم نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبآ -

 نب بحاصلا طالب  ماقأ دقو «باح ے2 ينادمحلا ةلودلا فيس طالب 2و .دادغب

 ءانلصت مل بتك هلو .دادغبب يبنتملا ذيملت هَّنأ ريشالب ىريو ءسرافب يرلا 2 دابع
 .ناويدلا حورش ةلمج 2 اهركذ ىلع يتأن فوسو

 يزورم وهو «يدادغبلاب فرعيو ؛نيسحلا نب هللا دبع ؛يوحنلا 'ارمظملا وبأ -

 يبأ نع دشني ناكو .ةّييرعلا ءارقإل ردصتو ءدنقرمس نكسو .دادغبب اشن ؛لصألا
 .«هرعش يبتتملا بيطلا يبأ نع ىور»ةاعولا ةيغب بحاص لاقو «يبنتملا بيطلا

 :باتك بحاص .ةيلقص 2 7170ةنس ىفوتملا يرصبلا ةزمح نب ىلع ميعنلا وبا -

 ١44/5 ؛تايفولاب يفاولا ۲٠٠٠١ /0 ؛ءابدألا مجعم 00(

 . ٤١/۲ ءةاعولا ةيغب 2/7 ؛ةاورلا هابنإ « ٤٤۸/٩ ؛دادغب خيرات (۲)

 حبصلا « ٠١١ /۲ ؛ةاعولا ةيغب 1١/ ۷٤ ؛تايفولاب يفاولا ء٤١۷٠ ٤/ ؛ءابدألا مجعم (۳)

 هذه ىلإ ةراشإلاو]مازع باهولا دبع روتكدلا قيقحت ؛ يبنتملا بيطلا يبأ ناويدو 44 ؛يبنما
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غأ ىلع هيف هن .ةاورلا طالغأ ىلع تاهيبنتلا
 ؛ةييرعلا ءاملع ريهاشم نم ةرهمج طال

زنو «دادغب راز امنيح يبنتملا بيطلا يبأ ناويد عمس نّمم ناك
 هعم بهذو ءهراد ےب هيلع ل

 ٍرعش رخآ ةديصقلا هذه : ؛يرصبلا ةزمح نب يلع لاق» .ًارابخأ هنع لقنو «سراف دالب ىلإ

 نم تيقب ًةليل رشع ثالثل تسلا موي طساوب هنم اهلبق يتلاو اهتبتكو «بّيطلا وبأ هلاق

 .«عزيبب لتقف ءاهنع راسو .ةئمئالثو نيسمخو عيرأ ةنس ناضمر رهش

 : اهعلطم .ةروكذملا ةديصقلاو

 اككادَف الإ اذإ لمالف اكادن نع ٌرصَقُي نم كل يدق

خسن ٌضعب تلصو ءهّك تدوار وهو
ع ذخأ دقو !'!هتياورب ناويّدلا 

 ينج نبا هن

 ذخأنم دحأوهو .ةيلقص ىلإ هتياورب ڊ ناويدلا لقتنا دقو.( ىّبنتملا رابخأ ضعب

 "داويدلا يناجرجلا دمحم نب تباث حوتفلا وبأ مهنع

 كور ھ۲۸۱ ةئس يوتا يیلحلا يوحنا دعس نب هللا بع ب وما

 ةيغب :هيباتك  ميدعلا نباو ىفقملا 2 ('!يزيرقملا ركذي امك يبنتملا نع ناويدلا

 وبأ هيلع أرق دقو مالسإلا رهظ ذب نيمآ دمحأو أّرحَّتلاو فاصنإلاو "باطلا

«' ناویدلا هنع ىور امك بلح  ةغللاو "اوحنلا يّرعملا ءالعلا
 بحاص قلع دقو .

 هش

 . ناويدلا خسن ىدحإ نع ًالقن  ؟ ؛ [ًامئاد ةعبطلا

ءاتب «ةشيع يقايو» : :ىوردقو ۰۲۱۷ ٤/ ماظنلار ظنا )000(
طخب اهقوفو» : لاقو ؛ ثينأتلا 

 .«ةزمح نب يلع 

 ؛رسفلا رظناو . . 1؟يناعملا تايبأ ريسفت« 141 ؟يبهولا حتفلا ٠١ ؛ين زاهبصألل حضاولا (۲)

 .(50) تيبلا ( ٣۰ *) ؛ ةديصقلا

 7586/١. ؟سبعقملا ةوذج (۳)

 ۳۷۸/١. ؛ريبكلا ىّققملا (5)

 . ٠٤١/۲ ؟بلطلا ةيغب (ه)

ب ءامدقلا فيرعت : نمض «ميدعلا نبال يرّحِتلاو فاصنإلا 050
 ٠ 919 ؛ءالعلا يبأ

 . ۱۸۷/١ ؛مالسإلا رهظ (۷)

 يبأ هيي ىلع ةخللاو وحنلا أرق» : ۸٦۳ /۲ ؛ بلطلا ةيغب ؛ يرعم ا ةمجرت يف ميدعلا نبا لاق )۸(

ب هللادبع نب دمحمو نامعنلا ةرعمب هللادبع دمحم
 . (بلحب يوحنلا دعس ع ن

يرحتلاو فاصنألا يف ميدعلا نيا لاق 04
 ىلإ يبص وهو لخد» : 0١16 ؛ءامدقلا فيرعت ؛ ؛
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 ("!:يبنتملا لوق ىلع نايبتلا
 ابجاولا ءاشلا 2 يئمزلُت ال9 هعيطسأ ام كيلع يانث نم ذخ

 نب يلع وهو ؛ ,بيطلا يبأ نع دعس نبا ىكحو ؛ةرورض بيطلا وبأ هرصق»
 ًادودمم ترصق ام :ٌلوقي بيطلا ابأ تعمس :لاق :[نايبتلا ةعوبطم ےب درواذك] دعس
 .«يانث نم دخ :عوضوملا اذه الإ يرعش 2

 ب أرمأ بّيطلا يبأل يلي ناكو حور نب نسحلا نب دمحم حتفلا وبأ -
 وش ف :ٌدشني ناك اذه ًادّمحم نأ كوتسملا نبا ركذو .ماشلاب ةيرق '"انيبيصن
 ناينعملاو»:ًالئاق كوتسملا نبا قلع مث .«[حتفلابإ وش ل: :بيطلا وبأ هل لاقف ءهسأر
 .«يأر رسكلا و حتفلا ل هل نع بيطلا وبأ نوكي نأ زوجيو «نابراقتم

 نب دمحم تخأ نبا ۲۸۲ ةنس ىشوتملا (* ' مزراوخلا سابعلا نب دمحم ركب وبا -
 201 ا يل ا

 وبأرظناو . «يبنتملا بيطلا يبأ ةيوار يوحّنلا دعس نب هللادبع نب دمحم ىلع اهب أرقف «بلح
 ٤ ؛ ىفطصم ميهاربا ذاتسألل ءالعلا يبأل يفلألا ناجرهملا يف يف وحنلا ملعو يرعملا ءالعلا

 تقراف دقو: : ىور ثيح ينج نبا ىلع هيف درب اذه دعس نبا مالكو 177 /١؛ناييتلا 0120
 يبأ طخب ةياورلا هذه ىأر هنأ ركذو «[ءافطصا روصقم ءاطلا رسكي] اكافطصار راد
 ىلع «نايبتلا ةعوبطم يف درو امك دعس نب يلع ال دعس نب دمحم وه يوارلا اذهو «حتفلا

 . ةفارطلا ةياغ يف ناك نيققحما هيونت نأ

 . 515/5 ؛يفوتسملا نبال ماظنلا باتك نع هانلقن صنلاو «ةمجرت ىلع هل رثعن مل )0
 :هانركذ ام باوّصلاو ؛نادلبلا مجعم يف ًاركذ اهل دجن ملو ««فيصن» : ماظنلا ةعوبطم يف (۳)

 دجوي هنأ ركذو «توقاي ركذ امك بلح ىرق نم ةيرق :[ةروهشملا ةنيدملا ريغ يهو] نيبيصنو
 . (نيبيصن) نادلبلا مجعم :رظنا : ًاضيأ نيبيصن لت :مساب بلح يلاوح ةيرق

 : همامتب وهو « يبنتملا تيب نم ةرابعلا (5)

 بتاك طخ نم تريغ ام مقسلا نم هسأر قش يفت يقلأ ملقولو
 .[1 04 :هناويد]

 حتفب قش :نودشني [نييفوكلا يأ] نويدادغبلا : ءالعلا وبأ لاق» : يفوتسملا نبا لاقو
 .وحنلا يف يبنتملا بهذم قفاوي اذهو «نيشلا

 -1400/4 ؛نايعألا تايفو ۲۲۳/۲-۲۳۹ ؛رهدلا ةميتي ۱۹۱/۳-۱۹٦ ؛تايفولاب يفاولا )٥(
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 يبأ رعش ةاور نم ناك .ةفورعم ٌةروهشم هلئاسرو ,"!دّيج رعش هلو ,"!يربّطلا ريرج

 2 ناويّدلا رشنو «بلح 4ب هاقتلا دقو .هب نيرثأتملا  هحارش نمو ءيّبنتملا بّيطلا
 !"ايدحاولا هنع ىور دقو .")هنم سبتقاو :ناسارخ ىلإ هتدوع دعب ,ةيقرشلا دالبلا

 .يّبنتملا ناويد ىلع يمزراوخلا حرش نم ًالوقن هحرش نمضو :تاياورلا نم ًاريثك
 ناويد ةاور ٌلْوأو مهأ وهو هه147 ةنس ىَّشوتملا ينج نب نامثع حتفلاوبأ -

 حرش ةءارق يبنتملا بيطلا يبأ ىلع ناويدلا أرق .هيحراش ٌلَوأ وه املثم يبنتملا

 نم ةريثك عيضاوم 4 هيف هفلاخ ام ىلإ راشأو ءرعاشلا نم هعمس امك هاورو ءنعمتو

 .ناويدلل ينج نبا ةياورل ًاصاخ ًالصف اندرفأ دقو ءامهيلإ ريشنس نيذللا هيحرش
 مساو ه۳۹۲ ةنس 4 ىَّفوتملا يناسغفلا دمحأ نب ركب نب ايركز جشألا نبا -

 يقل هّنإ» اهنمو :ةريثك تاعامس هل «سلدنألا ءاملع ريهاشم نم وهو «دمحأ ٌجشألا
 ("! «ٌقياور هرعش ناويد هنع ذخأو ,رعاشلا يبنتملا نيسحلا نب دمحأ بيطلا ابأ رصمب

 .ىليبشالا ريخ نبا ةياور رداصم دحأ هنأ امك :سلدنألا ىلإ ناويدلا لقن نم لوأ وهو

 ىّضوتملا .يرصملا قارولا بيدألا يوحنلا عوجلا يبأ نی دمحم نب هللا ديع -

 . ۳۹۵ ةنس

 لاقو «ءاملعلا هباحصأو ءابدألا ىبنتملا ةاور دحأ» "ىيلامثلا هنع لاق

 " 50٠؛ةاعولا ةيغب ؛ ١/ 171؛ءابدألا مجعم 0۲۹/۱۲ ؛ءالبنلا مالعأ ريس ء 7047/5 .

 نبا هنأ ىلع صني ناگلخ نبا نأ عم ؛روهشملا خرؤملا ريرج نباريغ هنأ سابع ناسحإ یری (۱)
 . ةحارص خرؤملا يربطلا تخأ

 . ۱۹۹۷ ناريإ يف رشنو «يقدص دماح روتكدلا ةضيفتسم ةسارد عم هناويد ققح (۲)

 . 714 ؛يبنملا حبصلا (۳)

 )٤( ال5 ء١٣۲۲ ء۹۹٦۲ ؟يبنملا حبصلا رظنا ۲۸۰١ ۲۷۹ء ۳۸١.

 )٥( و۱۲۱ و۸۸ ؛يدحاولا حرش رظنا  ۳۹٤و ٤٠١ . ۱۸و۱۰ ؛ريشالب رظناو .

 « 0۲۸/۲ ؛ريخ نبا تسرهفو 2575-1170 ١/ ؛ يضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات (1)

 ءاقل عم قفتي الام اذهو ؛ 014 هتافو لعج هنأ بيرغلاو 0 ؛ سمتلملا ةيغبو

 . ٤٥ ؛ريشالب رظناو . يبنتملا

 . «هّللا ديبع» اهيفو : 2ا/ال ١/ ؛رهدلا ةميتي (۷)
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 ديج .رعشلا لوقو ةغالبلاو ةفللاو وحنلل اقّمحم ناك :يدفّصلا لاق» ''!يطويسلا
 ("!ناويذلا ةاور نم ُهَّنَأ ىلع يزيرقملا صنو .«يبنتملا كردأ ءطبضلا حيلم طخلا

 نب مساقلا نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبآ وهو“ .ىلماحملا ىضاقلا-
 .ةيعفاشلا ءاهقف نم ريبك هيقف وهو :١2لةنس ىّضوتملا ىبضلا يدادغبلا ليعامسإ

 نب دمحم نيسحلا وبأ يضاقلاو»( 7لاقو ءيبنتملا ةمجرت # يدادغبلا بيطخلا هركذ
 لك ناويدلا ةاور نيب نم هّدعو «هاورو ءهنم هناويد عمس «يلماحملا مساقلا نب دمحأ
 .(")روظنم نباو يزيرقملا نم

 خيش وهو «يبنتملا نع ناويدلا ىور ؛همداخو ىبنتملا بتاك ؛ينارعشلا ركب وبأ -
 هتاظحالم يضورعلا بتك يمزراوخلاو ينارعشلا ريثأتبو ءيضورعلا لضفلا يبأ
 ٠ يدحاولا حرش ذب ينارعشلا تاياور نم أفتن دجتو. رنج نبا ىلع ةيساقلا

 ةنس ىشوتملا يرهزلاو يعيرلا حلاص نب جرفلا نب ىسيع نب يلع نسحلا وبأ -

 :نينس رشع يسرافلا يلع ايأ مزالو , اريسلا نع ذخأ .وحنلا ءاملع نم ريبك ملاع ه۰

 يبتتملا ىلع أرق يوحنلا يعيرلا ىسيع نب يلع نآ ريخ نبا ركذو ("7يبتتملا ناويد ةاور دحأ
 .ًاقحال ركذنس امك ناويدلا حارش نم وهو ؛'' )زاريش ةنيدمب سرافبو قارعلاب هّلك رعشلا

 . 0717/11 ؛تايفولاب يفاولا رظناو 204 /؟ ؛ةاعولا ةيغب (0)

 عوجلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب هلا ديبع :هامسو ؛١/۳۷۸ ؛ريبكلا ىفقملا )۲)

 . يرصملا نازولا

 ؛ءالبتلا مالعأ ريس «(يبنتملا ةمجرت) ۳۲٣/٤-۳۲١ و ء١/60 ؛دادغب خیرات (۳)

 ؛ يونسألل ةيعفاشلا تاقبط ء١٠ ٠١١-٤ /۲ ؛ يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ۷

 . 54/7" ؛ركاسع نبا رصتخم ۳۷۸ ١/ ؛ یفقملا ۳۸۲ ۲

 . ۳۲۹٣/۲ ؛دادغب خيرات 22

 .۳۷۸/۱ ؛یققملا (6)

 ٤٩ /۳؛ قشمد خیرات رصتخم ()

 . ۱۹ ؛ریشالب (۷)

 . ٤٥۷و ۲۷۸و ۵ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۸)

 . ٠٤١ /؟ ؛بلطلا ةيغب 278/١ ؛يزيرقملل ىفقملا ()

 )١( ؛ريخ نبا تسرهف  ۰٥۳۰ /۲ریشالب رظنا ۱۱۹ .
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 ىقوتملا بتاكلا ('!ىموزخملا نيدشر نب ميهاربا نب حلابص ىلع وبأ -
 دحأ وهو .نييرصملا رابخأ نم ًاريثك یور .عرابلا بدألا لهأ نم ناك فهأ١١ةئس

 .رصم 4 هتقلح داور دحأ ناكو ءناويدلا هنع اوور نيذلا يبنتملا '!ةذمالت

 يبأ ىلعو ء“هنع ناويدلا ىور ءيبنتملا ذيمالت دحأ ىقشمدلا (!ىئاطلا ركب وبأ -

 .هركذ ىلع يتأنس يذلا فيرعلا نبا مهتم ةوزلا نم ددع ناب ناويدلا أرق اذه يئاطلا ركب

 نبأ ذخأ هنعو < ًاضيأ رصم 2 يبتتملا نيمالت دحأ وهو (' ٍدرغملا ميهاربا -

 یرغل ميهار فيرعلا

 اوور نيذلا ىبتتملا ةذمالت دحأ داق نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ -

 ٌبيترت هل ناكو «هخويش لالخ نم ريخ نيا ذخأ هنعو ءًةرشابم يبنتملا نع ناويدلا
 .")ًاقحال ىرنس امك يلاتشفلا هيلإ راشأ ناويدلل

 ؛يوحنلا 0 )اف يرعلا نياب فورعملا ريصن نب ديلولا نب نيسحلا مساقلا وبأ س

 يذيملت ىلع يبتتملا ناويد سردو ؛رصم ىلإ رفاس . اه ةنس ةلطيلطب ىّفوتملا

 ىور ثيح هدالب ىلإ داعو .(' !ييرغملا ميهاربإو يئاطلا ركب يبأ رصم 2 رعاشلا
 .ةينملا هتفاو نأ ىلإ  ناويدلا

 )١( ؛تايفولاب يفاولا ۱١/ ۲٤٦؛رصم مسق :برغملا 7807.

 . ٤۸١/١ ؛رهدلا ةميتي (؟)

 : 0۲۹ /۲ ؛ يليبشألا ريخ نبأل تسرهفلا (۳)

 هّلعلو ٠۲ ؛ناويدلا رظنا «ىبنتلا رعش يف ركذ هل دريو 2797/8/١ ؛يزيرقملل ىققملا (5)

 . 48/1 ؛ةميتيلا رظنا ءرعاش وهو «يقشمدلا يئاطلا دمحم نب دمحأ

 . ٥۲۹/۲ ؛ريخ نبال تسرهفلا (۵)

 .۵4/۲ نم ()

 . ۹۸ ؛ةفيرش نب دمحم :د ؛ ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ رظنا (۷)

 ةوذج :041؟/١ ؛ةاعولا ةيغب ۲٠۸/١-۲٠۹ ؛يضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات (4)

 . ۳۰۰/۱-۳٠۲ ؛سبتقملا

 )٩( ؛ريخ نبأ تس ۲/ ٥۲۹

 )٠١( ؛ريشالب رظناو ءن.م ٤۵ .
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 ىطساولا يرص ىرصبلا نيسحلا وبأ بتاكلا ''!رانيد نب ميحرلا دبع دمحم نب ىلع -
 هنع یورو « ,مسقم نب ركب ابأ عمس ءقارعلا ءابدأو ءارعش نم وهو ٠ ها ٩ ةنس ىّضوتمل

 ىلع أرقو ءيسرافلا يلع يبأو كلاريسلا ديعس يبأ نع ذخأو ءاهريغو بلعث تافّتصم
 رثكأ 4 يبنتملا كراش ًاديجم ًارعاش ناك .يناغألا باتك عيمج يناهفصألا جرفلا يبأ
 هنم عمسف .يبنتملا يقل دقو .طخلا نسح ناكو ؛ديمعلا نباو ةلودلا فيسك هيحودمم
 .هناويد ے هدنع ةدوجوم اهنأ توقاي ركذ ةديصقب هحدمو ءهناوید

 وتلا يوحنا یمیمتلا یتاوریقنا "علا رفعج نب دمحم هللا ديعوبأ -
 ذخأ ام :اهنمو ءةريثك تافلؤم هل .وحنلاو ةغللا ءاملع نم ريبك ملاع .هأ١ ؟ةنس
 رعاش وهو ناويّدلا ةاور نم ًدعْيو .يبنتملا رعش نم ناعم تايبأو يبنتملا ىلع
 ْ .ديج رعش هل ديجم

 ةنس ىُّفوتملا يوحنلا يوغللا '"ىمسمسلا هللا ديبع نب ىلع نسحلا وبا -
 يبأ ىلع أرق. طبضلا ناقتإ ب ٌةياغ طخلا حيحص .ةييرعلا نونفب ملاع . ه0

 ودييو .ةدع ٍتافّلؤم كرتو «يتج نب حتفلا يبأو خاريسلا ديعس يبأو يسرافلا يلع
 .هحرشو يبنتملا ناويد ىور هنأ

 . 1۳/۲۲-1٤ ؛تايفولاب يفاولاو . 126٠ /0 ؛رظناو ؛ 197١-1917 /0 ؛ءابدألا مجعم )0(
 ۳۰٤-٠٠٠١ /۲ ؛تايفولاب يفاولا ۸٤-۸۷ /۳ ؛ةاورلا ءابنإ ۷١/١« ؛ةاعولا ةيغب ()

 1۱۸ / ؛تانجلا تاضور ٤/ ۳۷۲-۳۷١« ؛نايعألا تايفو ۱-۰۲۱۲ ؛نودّمحملا
 ؛ةغلبلا ۳١١ ؛نييعتلا ةراشإ ء٤١٤٠ و ٠٠۸١ و١۷٥ ؛نونظلا فشك

 . ۱٤۸/۹ ؛نيفلؤملا

 . 1۸ ؟يبنتملا نع ةساردلا دئار (۴)

 515/7 ؛نايعألا تايفو ؛ ۲ ؛دادغب خيرات ء181- 1A۱ /é ؛ ءابدألا مجعم 0

 ةهزن ء١5495/1 ؛تايفولاب يفاولا ۱۷۸/۲ ؛ةاعولا ةيغب ل ؛ةاورلا هابنإ

 .۳۳۹ ؛ءايلألا

 مجعمو 4

 . (ينامسمسلا) هيمست رداصملا بلغأو
 نب كرابملا لاقو «مكتقرافل ةخسن يفو» :يفوتسملا نبا لاق .217/4 ؛ماظنلا رظنا (ه)

 "ياما هلل دبع نب يلع نسحلا يب طخب ةياوزلا هذه نأ ركذ :[هسفن ينعيإدمحأ
 .[اذك]يمهسلا هللا ديبع نب يلع نسحلاوبأ : ةفرحم ققحما اهدروأ دقو
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 ىلهسلا كلام نب دمحم نب فسوي نب هللا دبع دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ -

 نم ةعامج هب جرخت . (”اهدعب وأ هء١١ ةنس ىفوتملا ('ىضورعلاب فورعملا رافصلا

 كب يسرافلا راّفتلا دبع هيف لاق . يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ مهنم ةمئألا

 يلع يبأل ينج نبا ةمزالم يدحاولا همزال دقو. .هرصع ب بدألا لهأ خيش : قايسلا

 .هريغو ينارعشلا ركب وبأ مهتم نيريثك ةاور نع يبنتملا ناويد ىور دقو . .يسرافلا
 2 هنم ًاريثك يدحاولا غرفأ ¿ ناويدلا ىلع حرش هلو ناويدلا يدحاولا أرق هيلعو

 .ًاقحال هيلإ ريشنسو ."اهحرش

 ةتس ىّفوتملا ءيربكعلا يدادغبلا نسحلا ني باهش نب نسحلا يلع وبا -

 وهو ءلايل ثالث 2 يبنتملا ناويد بتكي ناكو ,ةقارولاب بسكتي ناك هن أركذ اه

 .("!يدادغبلا بيطخلا هيلع عمس نمم

 كا صم 3 0
 يمقلا ي يزاووشلا بتاكل بويا نب نسحلا نب بويا نب ىلع نيسحئاوبأ - -

 ناويد ا م انل ركذو» :يدادغبلا ب بيطخلا لاق .يبنتملا رعش يوار

 نم يزيرقملا هركذ دقو «ناويدلا عيمج هيلع ثتارقف ت ايزاريشلا دئاصق ىوس هرعش

 )دا ويدلا ةاور نيب

 I es لح انا كو a BO هن تناك
 دعب يّضوُت دقو ءهتافو خيرات فرعن مل ,؟"”ينارصُتلا يّقَّرلا نوراه نب تباث -

 ؛ءابدألا مجعم ء۸۸ ؛ينيفريصلل قايسلا باتك نم بختنملا 2737/7 ؛ةميتيلا ةمتت (1)

 .34 ١/ ؛ةاعولا ةيغب ١/ 21١9 ؛ةاورلا هابنإ ۳۳ /۸ ؛تايفولاب يفاولا «15 4

 ١) «ةرشع تس ةنس هيلع تأرق : يناكسحلا لاق» : قايسا يف لاق .

 . ۱۲۰و 4١11و ۹۲و ۷۷و هاو 55 ؛يدحاولا حرش رظنا (۳)

 . ۳۳۹-۳٤١ /۷ ؛دادغب خيرات عه

 هدرويسو «هدروأ ثيح «(يبنتملا ةمجرت) ۳۲١/١ ؛دادغب خيرات رظناو ۰۳۷۸/۱ ؛یققملا (0)

 بيطلا وبأ اندشنأ :لاق «يمقلا بويأ نب يلع اندشنأو» :لاق ؛نايراّسلا نبا ةمجرت يف

 «. . .يندب يوّنلا موي ًافسأ ىوهلا ىلبأ :هابص يف هلاق ام هسفنل يبنتمل

 هذهب ءادتبا ناويدلا هأرقأ هنأو «ًايخيرات ًابيترت هناويد بقر يبنتملا ناب يحوي صنلا اذه لعلو

 . ةاورلا رثكأ يأر يف هلاق رعش لّوأ يه يتلا تايبألا

 . 170 ؛يبملا حبصلاو , 114١-10 ؛يبجنوُتلا دمحم .د قيقحت ؛يزرخابلل ؛رصقلا ةيمد (5
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 .هتلتف نم رأثلا ىلع ةلودلا | دضع اهيف ثحتسي ؛ةديصقب هاثر هنأ كلذ ,يبنتملا لتقم

 هلو .نيترم رعاشلا ىلع يبتتملا ناويد عمس . .يعيدبلاو يزرخابلا نم لك اهتبثأو

 .ناويدلا خسُت ضعب ىلع هّطخب تاعيقوت

 ةّمئأ نم مامإ ."يوحنلا يودعلا يناجرجلا دمحم نب تباش حوتفلا وبأ -
 ماقأو« ,سلدنآلا ىلإ لحر .قطنملا ملع 2 ةليوط عاب وذو ,بدألا نم نكمتم ةيبرعلا
 يريربلا سوّيح نب سيداب ةطانرغ كلم هلتق نأ ىلإ يقبو ءهأ ٠1 ةنس ةطانرغب
 يبآو ءيرصبلا مالسلا دبع نب دمحأ يبآ نع سلدنألا ب ىور دقو .اهب همهتا ةمهتل
 حرش اهنم تافلؤم هلو «يعيرلا ىسيع نب يلع نسحلا يبأو ينج نب نامثع حتفلا
 .يجاجّرلل لمجلا

 ةنيدمب ناويدلا أرق دقف .بّيطلا يبأ ةذمالت نم ددع ىلع يبنتملا ناويد أرق
 ىلع أرق دق ناكو ,ه١55 ةنس يرايبلا ثراحلا نب يلع نسحلا يبأ ىلع ذابارتسا

 نب يلع نسحلا يبأ ىلع دادغبب هأرقو :تايروفاكلا رخآ ىلإ ةفوكلاب بيطلا يبأ
 هنأ ركذو ءزاريشو قارعلاب هلك رعشلا هيلع أرق دق ناكو ؛يوحنلا يعَيرلا ىسيع
 .ةرم ريغ هيلع أرقي هعمس

 دعب دادغبب هراد ك بيطلا ابأ لزنأ يذلا ءيناّثلا دمح نب يلع ىلع هأرقو
 ركذو :تايروفاكلا رخآ ىتح هرعش بيطلا يبأ ىلع أرق دق ناكو ؛,رصم نم هتدوع
 أرق ناكو ؛ةرم ريغ يرصبلا نيسحلا نب مالسلا دبع دمحأ يبأ ىلع أرقي هعمس هنأ
 هذأ ركذ امك تايروفاكلا رخآ ىلإ ضعبلا عمسو ءةفوكلاب هرعش ضعب يبتتملا ىلع
 رخآ ىلإ ةفوكلاب يبنتملا ىلع حتفلا وبأ أرقو ؛هطخب ينج نب حتفلا يبأ لصأ 4 هأرق
 تارم ثالث ينج نبا باتكب هباتك لباق هنأ حوتفلا وبأ ركذو «تایروفاکلا

 ةنس ىّفوتملا (")هيوكسم بّشلملا بوقعي نب دمحم نب دمحأ نزاخلا ىلع وبأ -

 )١( ؛ريخ نبال تسرهفلا ١/ » 0770؛ةاعولا ةيغب . هتياوررمأ يف رداصملا مهأ وهو ١/ ٤٨۸۲ء

 /؟ ؛ءابدألا مجعم 1-1993 ؛ةاورلا هابنإ ۷۷۳-  »۷۷٤؛سسبتقملا ةوذج

  :1406-0١؛سمتلملا ةيغب ١/ ۳١٠١ء ؛ةلصلا  ۲٠٠/١؛ةطاحالا ١/٤1۲«‹

 ؛ ةريخذلا ٤/ ؛يفاولا ء۷۹ ۰

 ء١١٠-۹/۸٠٠ «يفاولا ۱۱۰١-۰۱۱۹ /4 ؛ةميتيلا ةمتت « 445- ٤۹۳ /۲ ؛ءابدألا مجعم (۲)

 . ۲۵٤ /۱ ؛تانجلا تاضور

 دهون



 ةلزنم اذ ؛نييهيوبلا نم ًابرقم ناك .ممألا براجت :ريهشلا باتكلا بحاص ه١
 داع نب بحاصلا حدم نع عّفرت دقو ,ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهب دنع ةميظع

 امهنيبو ءيناذمهلا نامزلا عيدبل ٌرصاعم وهو. .ديمعلا نبا ةبتكم نزاخ ناكو

 .)ناويدلا ةاور نم ميدعلا نباو يزيرقملا هدع «تالسارم

 نباب فورعملا يزيربتلا ميهاربا نب ىلع نسحلا وبا ناويدلا ةاور نمو -

 رم اورام ضعب سلدنألا قرشب سانلا عمسأو هه١41 ةنس سلدنألا لخد ؛نزاخلا

 .قرشملا ءاملع نم ةلمج ىلع ثدحو ؛ةبطرقب

 ,"!يلماحملا مساقلا نب دمحأ نب دمحم نيسحلا يبأ ىلع يبنتملا ناويد أرق

 ركب وبأ ذخأ (!يعيرلا ةياورب هنعو «يعيرلا ىسيع نب يلع نسحلا يبآ ىلعو
 .ناويدلا يفحصملا

 يسلدنألا يرهُزلا ايركز نب دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبا ناويدلا ةاور نمو -
 تامَّلؤم هلو «بدألاو ةفللا ے ريبك ملاع 44١: ةنس ىّفوُتملا ىليلفألا نباب فورعملا
 .ًاقحال دريس امك يبنتملا ناويد حرشو .ةدع

 فيرعلا نباب فورعملا ديلولا نب نيسحلا مساقلا يبأ ىلع يبنتملا ناويد أرق

 هنع ناويدلا ىورو «بيطلا يبأ نع امهالك ييرفملا ميهاربإو يئاطلا ركب يبأ نع

 ملعألا ناميلس نب فسوي جاجحلا وبأو جارسلا نبا ريزولا ءالؤه نمو ءهتذمالت

 , هفت ةنقت نب ىسوم يبأ نب دمحم نب زعلا ميمت وبأ ريزولاو يرمتنشلا

 )١( ؛ريبكلا ّىفقملا ١/ 2/4؛بلطلا ةيغب ٠٤١/٣ .

 . ٥۳١ /۲ ؟ريخ نبا تسرهف 2573/7 ؛لاوكشب نبال ةلصلا (۲)

 .«نسحلا يبأ» هيفو 1۲١/١ ؛ةلصلا (6)

 . ۳۰ /۲ ؛ريخ نبا تسرهف ()

 ؛سمتلملا ةيغب 5174/١ - ۲٠١ ؛سبتقملا ةوذج ٠۲۳/۱ - ٠٠١« ؛ءابدألا مجعم (4)

 تايفو ء۱۹٠۲ -۲۱۸/۱ ؛ةاورلاهابنإ ۱٠١١-٠١١ /۱ ؛ةلصلا ۲-۰/۱

 ؛ريخ نبا تسرهف . 457/1١ ؛ةاعولا ةيغب ١1١5-2١١7 /5 ؛يفاولا ٠١١/١ ؛نايعألا

04/۲. 

 .ديناسألا هذه دروأ يذلا وهو «ريخ نبا تسرهف (0)
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 يوغللا "ربلا نب نسحلا نب يلع نب دمحم ركب وبأ : :ناويدلا ةاور نمو -

 نم ةّلج نع ذخأ ثيح قرشلا ىلإ لحدو .ةيأقصب دلو ؛يثوغلا يميمتلا ىلقصلا

 ر ةيلقص 2 هعاشأو رسم" ايدو نب لاس ىلع تاويل أرق

 .عاّطقلا نباب فورعملا رقمج نب يلع مساقلا وبأ مهنم ٌةذمالت هنع هذخأ

 ةّنقَت نب يسوم يبا نب دمحم نب "ازعلا ميمت وبا ريزولا ناويدلا ةاور نمو -

 هتذمالت نمو ءيليلفألا نبا ىلع ناويدلا ارق يذلا ركذلا فنآلا ه188 ةنس ىّفوّتملا

 ىبأ نب دوعسم نب دمحم هّللا ديع وبأ بتاكلا نيترازولا وذ خيشلا هنع اوور نيذلا

 .)رةفاغلا لاصخلا

 نابيدا سلدتألاو ةيلقص 2 هتياورو هتعاذإو ناويدلا رشن 2ے مهاس دقو -

 نم امهالكو ؛فرش نباو قيشر نبا امه ةدحاو ةئيبو دحاو رصع امهعمج ناريهش

 وهو ه14057 ةنس اهيف ىّفوتملا ریا ١ قيشر نب نسحلا وه والاف -

 ديع يبأ يناوريقلا هنطاوم ىلع نملتت :قذاح يضورعو ٍيوحنو يوغلو ٌرعاشو بيدأ

 باتك وهو ةدمعلا اهمها ٌةدع فيئاصت قيشر نبا فل دقو :زاّرقلا رفعج نب هللا

 ىلع دت ةماه ءارآ اذه ةباتك نمض دقو ةرهشلا نم ًاميظع أظح قزر تيصلا عئاذ
E ۶ 3 39 5  

 ,سيداب نب عملا ريمألا ٌلظ 2 ٌةليوط ٌةرتف قيشر نبا شاع ؛يبنتملب ديدشلا هباجعإ

 )١( ؛ةاورلا ءهابنإ ۳/ ۱۹١؛ةاعولا ةيغب ١/ ۱۷۸؛ةغلبلا :":” ؛نييعتلا ةراشإ 2,71٠

 ؛ ةبهش يضاق نبا تاقبط ۱/ ٩٩ .

 . ۱۷۸/١ ؛ةاعولا ةيغب (۲)

 . ميت وبأ» لدب «مساقلا وبأ» هيفو 57١ /۲ ؛لاوكشب نبال ةلصلا « ٥۲۹ ؛ريخ نبا تسرهف (۳)

 ركذي ملو ء٥1۵٤ ةنس هدلوم ركذو 2405 /۳ ؛ةلصلا : رظناو ٥۲۹ ؛ريخ نبا تسرهف ع2

 . هتافول ًاخيرات

 2880/١ ؛نايعألا تايفو 1948/١«: ؛ةاورلا هابنإ ۸10 - ۲^٨^ ؛ءابدألا مجعم )02(

 ؛ةغلبلا ٥٠٤/١ ؛ةاعولا ةيغب ١١/١١-١١ ؛يفاولا ؛ 7370 /7 ؛برغملا مسق ؛ةديرخلا

 ءدعبامو :5؟ ؛ريشالب رظناو 1۸۳ / ؛تانجلا تاضور :448 ؛نييعتلا ةراشإ ۸

 . ۱١١ ؛ ةفيرش نباو

“Y~ 



 ةيلقص ىلإ ةئراط فورظ ببسب لحر دقو .هيدل ةعيفر ةلزنم اذو هنم ًايَرقم ناكو

 ْ .كانه هتياورو هتعاذإو ناويدلا رشن 2 مهاس ثيح

 "فرش نباب فورعم لا دمحم ديعس ىبأ نب دمحم هللا دبع وبا یناشلاو 8

 دبع يبأ ىلع قيشر نباك ذملتت قان بيدأو ٌرعاشو بتاك وهو رهو «يناوريقلا ىماذجلا

 ناكو «بادآلا رهز بحاص يناوريقلا يرصحلا ىلع ذملتت امك ناَرقلا رفعج نب هللا

 ءامهنيب ةريفلاو سفانّتلا راثأ امم .سيداب نب ّرعملا ىدل ةيلاع ةلزنم اذ قيشر نباك

 و ؛هتياورو ناويدلا رشن 4. رخآلا وه مهاس ثيح ةيّلقص ىلإ قيشر نباك رجاهو

 ةّيرملا ےب ماقأ ثيح «سلدنألا ىلإ فرش نبا هجّنا :ناوريقلا ىلإ قيشر نبا داع نيح

 ج يفوت نأ ىلإ :ةيلقص # لمف امك هتياور عاذأو ءناويدلا سلدنألا 2 رشنو .ًانمز

 .هغ١٠1 ةنس ةيليبشإ

حم ركب ویا عهركدن نا بجي نيذلا ةاورلا نمو -
 ةفيلخ نبرمع ني" ريس نب دم

 .لبق نم ا امج اهيلإ انرشأ دقو < .يبنتملا ناويدل (' !ديناسألا ةخّأوم ماه تاياور

لما دبع نب نسحلا نب ميحرلا دبع نب ىلع نيذلا دهم مهنمو -
 ىملسلا ك

 يبأ ىلع ذملتت ثيح دادغب درو ءهدال“ ةنس ىفوتملا 0 راصعلا نباب فورعملا يقرا

 هيلإ تهتنا «يرب نباب ىقتلاو .رصم لخد امك ءيرجشلا نباو يقيلاوجلا روصنم

 ءاقبلا وبأ هتذمالت نمو ءوحنلا  هنم لثمأ ةغللا  ناكو .ةغللاو وحنلا 2ب ةسائرلا

ا لاقو ؛«يبتتملا ناويدب أ اقراع ناك» :يطويسلا هنع لاق . يربكعلا
 ناكو» :يدفصل

 .«رصمو ماشلاو قارعلاب ٌريبك م عمج هيلع هأرق ؛ًةياورو ًاملع يبنتملا ناويدب ًاقراع

 « ۹۷-٠١٠ /۳ يفاولا ۲۲٢ /۲ ؛ برغملا مسق 3 ؛ ةديرخملا ۰۲۳۹ - ۳1/7 ؛ ءابدألا مجعم (1)

 . ۱٠۷ ةفيرش نباو ۳٤ ؛ریشالب رظناو ۰۱/۱ ؛ةاعولا ةيغب 2390 /۳ ؛تايفولا تاوف

 2507/5 ؛بهذلا تارذش < 9 ؛سسمتلملا ةيغب ۳٠٤/٦ ؛يلكرزلل مالعألا (0)

 . ۷-٠١ ؛لوألا ءزجلا يف ؛ريخ نبا تسرهفل ققحلا ةمدقم رظناو

 . ۵۲۹-٥۳۰ ؛ريخ نبا تسرهف (۳)

 )٤( ؛ةاعولاةيغب  2١90/7؛ءابدألا مجعم  2١9/40 - 4/4؛ةأاورلا هابنإ 591/7:
101/5 

 ؛ بهذلا تارذش ۳/۳ ؛نايعألا تايفو ۲۹ /4 ؛ يبهذلل ريعلا ء۲

 ؛نانجلا ةآرم ۳/٠ ؛يفاولا 171

~A — 



 ىلع ب باوبألا 3 ةحوتفم يبنتملا ناويد ةاور ءامسأل يّصَقَتلا تالواحم ىقبتو
 ركذت ٌةزيم ناويدلا ةيأور تيقب دقف ,ةياورلا موهفم كس انعسوت اذإ اهيعارصم
 برفملاو قرشملا ب ةيمالسإلا عاقصألا رئاسو ,تلت يتلا روصعلا رئاس ےب اهباحصأل
 لّضُفملا هرعاشو ديجملا هبتاك فلك يدعسلا روصنملا ناطلسلا نأ ىلإ ريشنل اننإ ىتح
 ةلباقم ةقيفد ةحيحص ةخسنب جورخلاو ,يبنتملا ناويد بيترتب يلاتشفلا زيزعلا دبع
 ام ربجو يهانتملا عمجلاب كلذ 4 ناتيإلاو و ءهنئازخ اهيلع لمشت يتلا خسنلا ىلع
 .ةمهملا هذهي لكوملا | يلاتشفلا ريبعت ّدح ىلع يهاسلا هلفغأ

 ملقلا ريزو ميهاربا نب دمحم نيزيزعلا دبع سراف وبأ وه اذه "ب ١ لاتشفلاو -
 ةنس دلو .ةيروصنملا ةلودلل خرأ ءرثانو مظان بيدأو هيقف وهو ىجاهنصلا ىلعألا

 .ها١7١ ةنس تامو ه۲

 ,ناويدلل ةفلتخم خسن نم هيدي نيب ام هدعاسو ,ةمهملا هدهل يلاتشفلا خّرفت دقو
 دقف .ٌةديفم ٍتامولعم مدقت خسنلل هتاضراعم تناكو ,ةماهو ة ةقثوم ةخسنب جورخلا ىلع

 نبا وري ملو ,روفاك 2 [يبتتملا يأ] لافو» :لاقو .يبطرقلا فيرعلا نبا ةياور ىلإ راشأ
 يأإ لاقو» :ًالثم لاقف ,يبطرقلا ٍمداق نبا ةياور تارم ركذو ,«تايبألا هذه فيرعلا
 :ٌةيناث ةرم لاقو «ةلوادتملا خسنلا 4ب يه الو: مداق نبا باتك ےب تسيلو .(يبنتملا
 تسيلو :لاق » :لاقو «ناويدلا لصأ  تتبث الو .مداق نبا باتك 2 تسيلو :؛لافو»
 .9ءاهنم خوسنملا لوصألا ب هل تبثي مل امم لاق» وأ .«ناويدلا لصأ 2 تبث امم

 نبا ركذ امك «يبنتملا ناويد بيترتل ه ةمدقم» :اذه هلمع يلاتشفلا يمس دقو
 ةفيرش نبا ركذ دقو دوقفم باتكلا نأ ريشالب ّنظو ."!لاجحلا رد 2ب يضاقلا
 2 ةيناثلاو )٩ e)» مقر طایرلاب ةماعلا ةنازخلا ك ىلوألا ناتخسن هنم دجوي هنأ

 ءانثأ ىرخأ ةّرم لمعلا اذه ىلإ دوعن فوسو . 0051و عر ناوت ر ةنازخلا
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 مامتوبأو ٥٤ ؛ريشالبو ء١175-١- 9 ؛ يضاقلا نبال لاجرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد
 .دعبامو , ؛ ةفيرش نبال ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو

 . ٠١١ ؛ةفيرش نبا نع ةسبتقم تامولعملا هذه

 . ٠۳١/۳ ؛لاجحلا ةرد

 ؛ريشالب ٥٤ .

 س 4



 ت
 ٌفَفَشلا ثروو .هةيورمو يبتتملا رع * لظفحي هسفن روصتملا ناطلسلا ناك دقو

 ("].هدلاو نع هتياورو رعاشلا ناويدب

 ءةرخأتملا روصعلا ے رعاشلا ناويدل ةاودإ ءاملع ءامسأ نوسرادلا انا ركذيو

 دلاخ نب دمحأو ينادوُرلا | ناميلس نباو يسويلإ نسحلاو يسافلا رداقلا ديعك

 ةياورب مامتهالا نع ثيدحلا رمأ هب متخن نأ بحن امو '' !مهريغو ٠ يرصاّنلا

 لكل ناك هَّنِإ :انلق اذإ دعبت الو» :لاق ثيح ةفيرش نبا ثحابلا لوف وه امّنِإ ناويدلا

 ءاملعو ءابد او مجارد حمصي نمو «يبنتملا رعش داور روهسم بيد ابدألاو ةاحنلا مجارت قصتي نمو .()«يبنتملا رعش 2 ةياور روهشم بيدأ

 لك ىأرلا اهبحاص رطاشن يتلا ةلوقملا هذه قدص دجي كلذ ريغو نايعألاو ةفللا
 .ةرطاشملا

 :هداقنو ناويدلا حارش هس

 2 رعش ناويدب عمسُي ملو» ,ناكمب ةرثكلا نم مهف «ن ناويدلا حارش اما

 الو .ناويدلا اذه ىوس ه5 ةريثكلا حورشلا هذه لثم اذكه حرش مالسإلاو ةيلهاجلا

 يبتتملا ةمجرت كو ل «يبنتملا رعش نم رثكأ | رثنو مظن هي ءامدألا : ةنسلأ ىلع لوادت

 .هناويدب ءاملعلا ىتنعاود ؛ ؛هامأ ةئس ىَّضوُتملا ناكلخ نيا لاق ءنايعألا تايفو ے ےس

 نيعبرأ نم رثكأ ىلع هل تفقو : :مهنع تذخأ نيذلا خئاشملا دحأ يل لاقو ؛هوحرشف

 ناك هلا كش هلو :هريغ ناويدب اذه لعفي ملو تارصتخمو تالوطم نيب ام ًاحرش

 دعب اميف ناكّلح نبأ ةرايع ررك دقو (“ !. ٌةماتلا ٌةداعسلا هرعش 2 قزرو ًادوعسم الجر

 ("!ةفيلخ يجاحو «تايفولاب اولا ذل" !ًيدفصلا ءالؤه نمو «بدألا يخّرؤم نم ٌريثك

 )١( ؛ةفيرش نبا ۱١١ .

 .155 ؛ةفيرش نباو ۰0٤ ؛ريش الب (۳)

 ٠١5 ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ (۳)

 .734 ؛يعيدبلل يبنملا حبصلا (1)
 . ٠١١/١ ؛نايعألا تايفو (6)

 .7114/5 ؛تایفولاب يفاولا 00(

 .۸۱۲ -۸۰۹ /۱ ؛نوتظلا فشك (0)

 سه ع مه



 تانجلا تاضور 4 !'!يراسناوخلاو «نانجلا ةآرم 2 ("/يعفايلاو .نونظلا فشك 2

 ."نيقرشتسم مأ اوناك ًايرع ثيدحلاو ميدقلا 2ب نيسرادلاو ءاملعلا نم مهريغو

 خيشلا هدعب نم ءاج مث(... حورشلا نم هيلع ُثفقو يذلاو» :“ )ىدفصلا لاق دقو

 مهنمف ةريثك ًاحورش هوحرشو .هناويدل ءاملعلا بدنا دقو» :“ !راقو ؛يعيدبلا فسوي

 » ..هضعب ىلع مّلكت نم مهنمو ؛عمجأ هناويد ىلع ملكت نم

 لماكلا هحرش نمضت ام ناك نإ ؛ناويدلا حورش ىلإ اراشأ نيملاعلا نيذه نأ مغرو

 باب ىلإ وهف « .ًاحرش دع نو حرّششلا باب ےب لخدي ال ام امهيباتك ذل اركذ دقت هضعب مأ

 ؛ ةلأسملا هذه 2 اولصفُي نأ اووأرف «نورصاعم نوثحاب ءاجو ,برقأ ةساردلاو دقنلا

 جئاتنب اوجرخو ءاوبويو اومسقف ,تاراتخملاو ةيدقنلا تاساردلاو حورشلا نيب اولصفيو

 ةلخادتم ٌةلسلستم نيدقاّتلاو حاّرشلا ةمئاق درسأ نأ ترثآ ينثكلو .نيثحابلا ديفت ءةبيط

 اذه نأب اَّنم ًاناميإ هاجتالا اذه انهجتا دقو .كلذ يننكمأ ام ءالؤه تايفو خيرات بسح

 ةجيتنلاب ىدأو ,يبنتملا لوح راد يذلا دقنلا موهفمب قيلأو ثحبلا ةّطخ ىلإ برقأ قيرطلا

 لعفلل ناك دقلو «يبنتملا رعش 2ب ظافلألاو يناعملا ةلأسمو تايبألا حرش لوح زكرمتلا ىلإ

 حاَرَشلا ذخأ ثيح .رعاشلا لوح ةطشأأنلا ةيبدألا ةكرحلا ءانغإ ب ٌريبك رود لعفلا درو

 مجحلا اذه انّلصو نأ ةليصحلا تناكو ءًاضعب مهضعب تاقافخإ راهظإ 2 نورابتي ُداَقّتلاَو

 ءةيبرعلا خيرات 4ب رابك مالعأ نع اهبلغأ كب تردص يتلا تاساردلاو حورشلا نم ريزغلا

 .ها/1 ةنس ةآرملا بحاص يعفايلا يّفوُتو 2٠01/0 -01 /۲ ؛نانجلا ةآرم (1)

 ةنس تاضورلا بحاص يراسناوخلا يقوُتو ۲٤١/١-٠٠٠ ؛تانجلا تاضور (۲)

 .ھهھ ۲۳

 ةساردلا دئارو «يروبج هللا دبع روتكدلل نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلا وبأ كلذ يف عجاري )۳(

 نيقرشتسملا ىدلو يبرعلا ملاعلا يف يبنتلا ناويدو «داوع سيكروكو ليئاخيل يبنتملا نع

 ؛ يبرعلا ثارتلا خيرات ؛نيكزيس داؤف رظناو «يودب دمحأ روتكدلا ةمجرت ريشالبل

 .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع « ؛ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعمو 5-4١:

 دقتلا يف لخدي ام ًاحورش اهاّمس يتلا بتكلا دّدعُي ذخأو ۳٤٤/١ ؛ت تايفولاب يفاولا (4)

 .نيعيرألا براقي ام ركذ دقو ءانتطخ عم قفاوتي ام وهو ءّدَرلاو

 «باتكلا مسا ىلع حراشلا مسا بّلغو «يدفّصلا كلسم كلسو ء۲۸ ؛ يبنملا حملا ()

 . اذه انلمع يف هانرثآ ام اضيأ وهو



طشنلا ةكرحلا هده دنع ًاقحال فّقوتن فوسو
 حورششلا رمأ 8 لفن امدنع كلذو .ة

جبإ أرثأت ينج نبا حرشب ترثأت يتلا
 2ے وأ ًانایحأ هيلع دّرلا 2 ىّلجت , .ًايبلس أرثأت مأ ًايبا

خأ ًانايحأ هيلإ ةراشإلا مدعو هلافغإ
 .ىر

 يتلا جورشلا لماكل رصحلا ةيناكمإ ناب ًاقبسم فرتعن انك اذإو
 ىلع تعضو

 ينجّتلا نم ًايرض اهريغ ءاعدا نوكي :ٌةقيقح رّرقن امّنإَف ٍةنكمم ريغ «ناويدلا اذه

 يلج ةرابع ءارو ايرج رداصملا تارشع انبّلق انَنأ ىلع .رشبلا ةقاطو ةفرعملا ىلع

 ىوس»ناويدلا حورش ركذل ضرعت نأ دعب يعيدبلا لاق دقو .ةعقاولا دكؤتو .صّلا

مل يتلا حورشلا كلت ٌةريثكو «اهركذب عمسن مل يتلا حورّشلا
 امك اهركذب عمسي 

 نوثحابلا ركذ ,مالعأ ءامسأ ىلع انفقوو ءاهيلإ انلّصوت يتلا ثحبلا جئاتن رهظتس

 بست امي ةماّثلا ةعانقلا ىلإ لصن مل اننأل مهدرون مل اننكلو «ناويّدلا اوحرش مهن

طالا رمأ هينعي نمل ةمدخ انمدق دق نوكت اذه انامعب انلعلو ؛مهيلإ
 اذه ىلع عالّ

 .هودقتناو يبنتملا ناويد اوحرش نيذلا مالعألا نم ضيفلا
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 داود : لاق امدنع لبق نم ريشالب هرقأ ام اذهو :حورشلا كلت خيرات ديدحت ةيناكمإ

كشُي ناويدلا حورشل ّيخيراّتلا لساستلا ناك
 نيب ضرتمت بقع نه اماه أرمأ ل

ي امو.« !؛ةّقدب خّرؤت مل ةروهشملا تافلؤملا ضعب دجنت انا كلذ ؛رخآلاو نيحلا
 لّكش

تردص يتلا دودرلا و وهامنإف ؛مامتهالا تاّطحم دحأ
 ينج نبا ىلع ٌدرلل 

 نع رعاشلا ىلإ وأ هيلإ تبسن يتلا ءارآلاو هحورش نع تذخأ يتلا تاسابتقالاو

ا حرش حبصأ امدعب ىرج رم اذهو ء«هقيرط
 ءاملعلا نم نيثحابلا ٍلوانتم ب ينج نب

 رعاشلا ناكو .هل ًاسمحت يبنتملا نيمالت رشكأ نم أدحاو نل: :ريشالب لوقي .داقثلاو

سأ ناويد نع ٌعشادي ءينج نبا وهو ؛هئارآ ىلع ًانيمأ دعي
 هنع ثادحتنس حرش ب هذات

ت ام سردي امهدحأ «نيريغص نیفتصم و دعب اميف
 نونفلا نم ناويدلا هلوان

 '!ءيرصملا عيكو نبا رعاشلا اههجو يتلا تامجهلا دّنفي يناثلاو ءةيرعشلا

 )١( ؛ریشالب ۳

لإ ريشي نيذللا نيبانكلا دحأو ٠٠ ؛ ريشالب (۲)
 ةيدقن ةسارد وه راقت اميف ريشالب امهي

 نبا ىلع درلا وهرخآلاو :ًائيش اهنع ملعن الو « «رسفلا يف حتفلا وبأ كلذ ركذ دقو «ناويدلل

 .درلا كلذ انلصي ملو « ميكو

 اعواد



 لك اهنم داغأ ٠ .ةّيمهألا ذب ةياغ ٌةّيعجرم ناويدلل ةداجلا ريشالب ةسارد لّكشت
 كلت عضخأ ريشالب نأ أ كلذ «هتطخ ىلع ريسن نل انك نإو «هدعب نم ءاج نم
 عبارلا نرقلا 2 يمالسإلا ملاعلا ميلاقأ بسح ةيفارفج تاميسقتل تاساردلا
 لب .ًامامت ٌةقيقد نكت مل اهيلإ لصوت يتلا جئاتتلا نم ًاريثك نأ امك .هالت امو يرجهلا
 وهو ءاهدروأ يتلا تالؤاسّتلا ضعب ودبتو ٠ ءاهسكع ةثدحتسملا تاساردلا تتبث
 ؛ةيهتنملا مكحب وأ ٠ اهّلحم 2 تسيل تالؤاست < انتلصو يتلا | ءامسألا ضعب ذي كّكشي
 يذلا يخيراتلا لسلستلا امأ . اهيلع ةباجإ تناك عايضلا نم تجن يتلا بتكلا نال
 هذه دصرل لبسلا لضفأ هنأ ثيح نم هعم أقفتم انلمع ناک دقف ريشالب هب نخأ
 تاداقتنالاو دودرلا عم حورشلا وه لمجأ امك انلمجأو :ناويدلا لوح ةكرحلا

 .ىرخالا تافلؤملاو
 .نيحرش عضو دقق ٠ ,ىنج نب حتفلا وبا يبنتملا ناويد حارش ةمدقم 2 يتأي -

 :ىّمسملا ريبكلا حرشلا وه لوألا .تاقيلعّتلاو حورشلا نم ريثكل َقيرَّطلا احتف
 انلو «يبهولا حتفلا» :ىمسملا يبنتملا دنع يناعملا تايبأ حرش يناثلاو «رسفلا»
 2 عيكو نبا ىلع ضقنلا» : :امهو :نارخآلا حتفلا يبأ اباتك اّمأ . دعب امي ةفقو امهعم
 .ناويدلا لمجمل ةيدقن ةسارد نم هب دعو ام وهو ؛يناثلاو او .""!«هتتطختو يبنتملا رعش
 دقو . .ةقحّدللا ٌتافلؤملا ك ىدص امهل دجن ملو ؛ ءانفلسأ امك ًائيش امهنع فرعن الف
 ًاساسأ م دختسا هنأ 2 ينج نبا حرش ىلإ فرّشلا عجري امنإو»-قحب-ريشالب لاق
 مسقن نأ اننكمي هذه ریشالب ةرابع نم ًاقالطناو .«قرّشلا 2 يبنتملا ةساردل
 لمع ناك يتلا ٌحورّشلاو دودّرلا لوألا مسقلا :نيمسق ىلإ هحورشو ناويدلا تاسارد
 ام يردن الو .ًاقالطإ ركذلاب هل ضّرعتت مل يتلا ىرخألاو ءاهل ًاساسأ افاد ينج نبا
 انلمعو ال مأ اهباحصأل ةبسّنلاب ًالوهجم ينج نبا حرش ناك له .كلذ ي ٌببَسلا
 ينج نبا عقوم زاربإل ساسألا ب وه امنإ حورشلا كلت قيثوت ىلع بصني يذلا اذه
 حرتشلاب : ناويدلل اوضرعت نيذلا مالعألا ءامسأب تبث يلي اميفو .اهيفو اهنم
 :ةساردلاو

 ةمدقم يف راجتلا يلع دمحمو ٤ ٠ ؛ءابدألا مجعم يف توقاي باتكلا اذه ركذ 0
 ةغللا عمجم ةلجم يف ينج نبا نع هثحب يف سلط دعسأ روتكدلاو ‹ 11/١ ؛ صئاصخلا
 .نورخآ نوثحابو ؛ 577 ص 15١7, دلجملا ؛قشمدب ةيبرعلا



 ىسلدنألا ىمخللا ىبطرقلا نانا نب ديعس نب ("ناّيا نب دمحم هللا دبع وبا -

 ف ٌراكآ هل ؛ةبطرق لهأ نم .رعاشلا اهيف لتُك يتلا ةنسلا يهو ه٤ ةنس ىّفوُدملا

 .انّلصي ملو ءيبنتملا ناويد حرش هلو «بدألاو خيراتلا
 ناهفصأ ءالضف دحأ ()يئاهفصألا ميحرلا دبع نب هللا ديبع مساقلا وبأ -

 ينج نبا ىلع هيف كردتسا ٌباتك .بّيطلا يبأ رابخأ باتك اهنم فيناصت هل اهئابدأو

 نم فرعأ ال :توقاي لاق» :يدمّصلا لاق «يبهولا حتفلاب» ىمسملا ريغصلا هباتك هي
 ('!«ةئام عيرأو ىدحإ ةنس 4 ناك هنأ الإ ؛ًائيش هلاح

 دقو ؛“يّبنتملا رعش تالكشم 2 حضاولا :وه نوثحابلا هيلإ راشأ يذلا هباتكو
 .ًاثيدح لءريغو "!ريشالبو اميدق يدادغبلا مهنم نوريثك نوثحاب همسا 4 أطخأ
 يدادغبلا رداقلا دبع قيرط نع انتلصو يتلا ةمّدقملا ادع ٌدوقفم هنأ ريشالب نظو
 ملاعلا قيقحتب 4 ةنمس سنوت كب حضاولا ! باتك عبط دقو .هتنازخ 4 اهغرفأ يذلا

 يار ب ينج نبا ىلع ٌكاردتسا ٌباتكلاو .روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا ليلجلا
 هفلؤم ءهادهأ دقو ؛ريشالب يأر #4 رسفلا باتكل ٌراصتخاو «يدفصلا و توقاي

 .ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهب يهيوبلا ناطلسلل

 ليعامسا نب ىلع ني نسحلا نب زبيزعلا ديع نب ىلع نسحلا ويأ ىضاقلا -

 حاضيإ ۷ ١/ ؛ةاعولا ةيغب ۲۲۹٤ /0 ؛ءابدالا مجعم 75/7 ؛سلدنألا ءاملع خيرات (۱)

 . ٠۹۰ /۸ ؛ةلاحكل نيفلؤملا مجعم « ٤٤ /؟ ؛نيفراعلا ةّيده ء۲۷ ١/ ؟نونكملا

 . 14/7 ؛نيفراعلا ةيده 0117/١« ؛نونكم ا حاضيإ (1)

 . ۳۸٠۹/۱۹ ؛تايفولاب يفاولا « ١614 /4 ؛ءابدألا مجعم قفز

 )٤( ؛ريشالب رظنا ءاهدعب ام وأ ه 727/9 دودحب هتافو ريشالب دّدح 18 .

 وبأو» :لاقو :يبنتملا ناويد تحرش يتلا تافلؤملا ركذ ثيح ء٤٤ ١/ ؛يفاولارظنا (5)

 2515 ؛حبصلا رظناو ««هرابخأ يف باتك هل يناهفصألا نمحرلا دبع نب هللا ديبع مساقلا

 . «يناهفصألا نمحرلا دبع نب [اذك] هلا دبع مساقلا يبأ باتكو» : لاق

 ٤۷. /۲ ؛بدألا ةنازخ 9

 . ۱۹ ؛ريشالب (۷)

 .۳۳ /۲ ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات (۸)

- 644 - 



 يرلاب ةاضقلا يضاق وهو "توقاي ركذي امك ھ۲ ةنس ىو اىناجرجلا
 نم يعوضوم در وهو .هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا : :باتك هل ٌنيِهش دفان .اهتقو
 دقو .هريغو دابع نب بحاصلاك لطابلاب يبنتملا يدقتنم ضعب ىلع فصنم ضاق
 ١977 ةنس ةرهاقلا #2 تردص يتلا كلت اهتاعبط لضفأو ءارارم ةطاسولا تعبط
 .يواجيلا دمحم يلعو ميهاربا لضفلا يبأ دمحم قيقحتب

 :هلو ٠ © ھ۲۸۰ ةنس يفوتملا "”يديحوتلا سابع نب دمحم نب ىلع نایح وبا -
 مجعم ب توقاي هركذ ءدوقفم ٌباتك وهو« ءيبتتملا رعش يل ينج نبا ىلع دولا
 .مهريغو '' ةلاحكو !يعيدبلاو “ )يدفصلاو "' !يطويسلاو ̂ !ءابدألا

 هبتك نم .لصألا يروباسين وأ يزاريش ةّيبرعلا مالعأ نم راب ٌملع ناّيح وبأو
 رخآ 4 هبتك قرحأ . داع نباو ديمعلا نبا امهيف ينعي .نيريزولا بلاثم :ةروهشملا
 .اهَّردق فرعي ال نم ىلع اهب ًانضو اهاودج ةّلَقل هرمع

 ؛ يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ؛7-734 /4 ؛رهدلا ةيمتي ١11/417/4-1800: ؛ءابدألا مجحم )1١(

 تاقبط ۲۷۸/۳ ؛نايعألا تايفو «438/10-444 ؛ةياهنلاو ةيادبلا . 464

 ؛نانجلا ةآرم ۱۹۸/1۷ ؛يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس ١+ ؛ يونسألل ةيعفاشلا

 . ۲۲/۷ ؛مظتنملا ۰٤ ؛ةرهازلا موجنلا ۲

 . ۳۹٩ ةنس هتافو يبهذلا ركذو « ةطاسولا اقتحم ذخأ اهبو 2777 ةنس هتافو ناكلخ نباركذ )0

 . ۲۹۹ ؛يبنْلا حبصلا ؛رظنا (۳)

 فشك :711 ؛نيِيَتلا ةراشإ 157-140 ؛ةغلبلا ء1977/0-1551 ؛ءابدألامجعم (4)
 89/77 ؛يفاولا 7815-180 ؛نيفراعلا ةيده ء17ا/8و؟81و147و1117و4١'١ ؛نونظلا

 2585/86 ؛ةيعفاشلا تاقبط ١١١ /4 ؛نايعألا تايفو 14٠-1450« /۲ ؛ةاعولا ةيغب ١

 ٠١0 /۷ ؛ نیفلؤملا مجعم « 018/4 ؛لادتعالا نازيم ۱ ؛ يونسألا تاقبط

 . تباث ريغ هتافو خيرات نأ ودبيو 24١/77 ؛يفاولا (5)
 . 15178 /۵ ؛ءايدألا مجعم 030(

 . ۱۹۰/۲ ؛ةاعولا ةيغب (۷)

 ٠١ ؛ريشالبو 2745 /1 ؛يفاولا رظناو ء١٤ /۲۲ ؛تايفولاب يفاولا (۸)

 . ۲٠۹ ؛يبنلا حبصلا (9)

 . ۲۰۵ /۷ ؛نيفلؤملا مجعم ()

 قوپ س



 دابع نب سابعلا نب ٌدابع نب ليعامسإ وهو «"دابع نب بحاصلا مساقلاوبأ -

 نيعبرألا 4 وهو ؛فَّلأ ٠۲۸۵ ةنس ىَّضوُتملا ريهشلا ىهيوبلا ريزولا ةافكلا ياكب بّقلملا

 ةدع تعبلط دقو ء"يبنتملا ءيواسم نع فشكلا اهامس ٌةلاسر ٠١ ةنس هرمع نم

 "فراعملا ةعيطم نع تردصو ؛نيساي لآ نسح دمحم خيشلا ة ةرشن اهمهأو .تاّرم

 رعش نم ةرئاسلا لاثمألا : اهاّمس ٌةريغص ٌةلاسر فن أ هنكلو ء۱۹1۵ ةنس دادغبب

 نسح دمحم خيشلا ةرشن اهتاعبط لضفأو ,تارم ةّدع ىرخألا يه تعبطو .يبنتملا

 يدفصلا راشأ دقو ء٦٦۱۹ ةنس دادغبي ( )فراعملا ةعبطم نع تردص دقو :نيساي لآ

 فلم ىلإ راشأف حبصلا 4 يميدبلا امأ ,ةيناثلا ركذي ملو :ىلوألا (”ةلاسّرلا ىلإ

 نيب ام نيباتكلا نيذه ىلإ تاراشإلا عونتتو ء"همسا ركذي ملو .بحاصلل ٍدحاو

 .ةغللا 2ب طيحملاو "هرعش ناويد اهنيب نم بتك ةّدع هل تعبطو .رخآو ردصم

 ۰۲۲۸/۱ ؛نايعألا تايفو ,7 16-75 /۳ ؛رهدلا ةميتي ء377/7-751 ؛ءابدألا مجعم (۱)

 ؛ءابلألا ةهزن ء17/١01 ؛ءالبنلا مالعأ ريس ء١/١١7 ؛ةاورلا هابنإ 217/4 /۷ ؛مظعمملا

 . 19-55 /۲ ؛تانجلا تاضور « 144/١ ؛ةاعولا ةيغب 178-141 /4 ؛يفاولا ۲

 نويع فشك يف ةلاسر :اهاّمس «ةلاسر يناهفصألا دومحم نب ةزمح نيسحلا يبأ ىلإ ريشالب بسن (۲)

 ودبي ام ىلع ريشالب نعو ءرعاشلا قوفت نطاوم رهظت اهّنأ ناونعلا ءوض ىلع ضرتفاو «يبتلا
 ثودح ىلع هيينتلا :بحاص يناهفصألا دومحم نب ةزمح ىلإ اهوبسنو «ذخأ نم ذخأ

 ناكو «ةيصخشلا هذه يف ريشالب كّكش دقو ؛ مسالا اذهب اباتك هتاَمّلؤم نيب هل دجن ملو «فیحصتلا

 سفن نم (۲) مقر ةيشاحلاو ١١ ؛ريشالب رظنا] لايركسالا ةطوطخم ىلع ديحولا هدمتعم

 يفام ءوض ىلعو ءدوصقملا نأ ىأرو ءرمألا اذه بوص نيكزيس داؤف نكلو «[ةحفصلا

 . ۲٤ /۲ ؟نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات : رظنا . هذه بحاصلا ةلاسر وه امنإ اهسفن لايركسالا

 . 1٠١ ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بطلا وبأ رظنا (۳)

 ءرظنا ؛ يهتتملا مكحب ريشالب لؤاست حبصيو « 4٠١ ؟نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلاوبأ (5)

 . ةحفصلا سفن نم )١( شماهو 1 ريشالب
 .ًاضيأ 755/7 ؛يفاولا رظناو ء, 9 ؛تايفولاب يفاولا (5)

 . ۲٠۹ ؛يبنملا حبصلا (1)

 «ةغللا يف طيحما ققحو . 19576 ةنس دادغب يف نيساي لآ نسح دمحم خيشلا هعبطو هققح )۷(

 . ٤ ۱۹٩ ةنس توريب يف هعبطو

 س ٌمث 851



 ةلودلا فيس مدخ دقو ءانفلسأ امك يبنتملا ةيوار ناك ه٠ ٠ ةنس ىّفوُدملا '''ميتملاب روهشملا يبرفملا يقيرفألا دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نسحلا وبأ -
 «يبرغملا رعاشلاب فورعملا دمحأ نب دمحم نسحلا ابأد"يدحاولا ركذو ءينادمحلا
 .يبنتملا رعش ظفحي نمب رسي ناك ةلودلا فيس نأ هيلإ دتسأو

 ,يبنتملا لضف نع يبنملا راصتنالا : اهتدهاش يتلا هفيئاصت نمو» : :توقاي لاق
 دقو. .«راصتخالل رثكملا راصتنالا ةيقب باتكو .. .يبنتملا لئاذر نع يبنملا هيبنتلاو

 .ائيش اهرمأ نع فرعن الو ًاعيمج بتكلا هذه تدقف

 .هتافول خيرات ىلع رثمن ملءيمشاهلا ' ةعافر نب هللا دبع نب ديز ريخلا وبأ -
 نب ركب يبأو ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب يبأ نع ثدح .ءاملعلا ءايدألا دحأ
 ةفسالفلا يأر دقتعي ناكو ءدايع نب بحاصلل ًارصاعم ناك .بدألا بتك يرابنألا
 .امصلا ناوخإ لئاسرب فرع ام اهئاملع نم ةعامج عم فّلاو :ًاليوط ة ةرصبلاب ماقأ
 .ناويدلا ("ًاحرش عضو هنأ امك .هناويد يبنتملا نع ("لىور هنا ودبي

 و 1۸/۲ ؛تايفولاب يفاولا 71٠0-7707« /0 ؛ءابدألا مجعم :؛ 4 ؛رهدلا ةميتي (0)
 190/١- ؛تايفولا تاوف ءال ؛ءارعشلا نم نودمحملا ۲۹۹ ؛يبملا حبصلا 67

 5175/0 ؛يلكرزلل مالعألا ءالا ١/ ؛نيفراعلا ةيده ١,

 . ٣٣١ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش ()

 ؛تايفولاب يفاولا ٤0١ /۸ ؛دادغب خيرات ء١۳۳٠ -۱۳۳۵ /5 ؛ءابدألا مجعم )۳(
 . 0-1 ؛ مالسإلا ء ءامكح خيرات ؛ ۲ ؛نازيملا ناسل 9٥9

 م :لاق ۳/٤ :رظناو «عمطت : ةعافر نبا ىورود :لاق « 4 ؛ ماظنلا رظنا عد

 يعامل تاوخأ نم تفلأ ينعيامترخاد :يبنتملا لاق : ةعافر نبا لاق» : ينوُسسملا
 . تيبلا حرش مث ۰. . . يهو ؛اهتمّدقف

 حورش لقت ام دعب تيبلل ةعافر نبا حرش يفوتسملا نبا لقن ثيح ؛ 14/0 ؛ ماظنلا رظنا )0(
 .ءالعلا يبأو يدحاولاو ينج نياك نيرخآلا

 خيرات 715-05 ؛ربعلا ء 144 /۱۷ ؛تايفولاب يفاولا «517- 415 ١/ ؛ ءارقلا تاقبط )0
 -۲۷۳ /۳ ؛نازيملا ناسل 1-۵۱۷ ؛ ءالبثلا مالعأ ريس 6-1441 ؛دادغب



 ك بيدألا ةهزن :هل .هنامز لب تاءارقلاو ةفللا مالعأ دحأ وهو ۳۸١ ةنس ىَشوُتملا

 ."نآلا دوقفم وهو ."!بيبح نم يبنتملا تافرس

 ةنس ىَّفوُدملا يدادفيلا ىمئاحلا رّفظملا نب نسحلا نب دمحم ىلع ویا -

 فارشإب هرظانو ءدادتب 4 هيقل «يبتنملل داعم فقوم اذ ناك .یدادغب بيدأ ه۸

 :ىمستو ٠ :ىلوألا :نيتلاسر فّلاو .رعاشلل ءادعلا هرطاشي ناك يذلا يبلهملا ريزولا

 ىنعم ةئام ىلإ اهيف راشأ .ةريصق ٌةلاسر يهو ءاهفّلؤم ىلإ ةبسن ةّيمتاحلا ةلاسرلا
 ًارارم تعبط دقو .ءوطسرأ مالك نم ةذوخأم اهنا ىلإ اهّدرو «بيطلا يبأ يناعم نم

 نع ةنابإلاو ءنقنم نب ةماسأل عيدبلا عم تردص يتلا كلت اهتاعبط مهأ نمو

 يكملا مرحلا "ةبتكم  ةيطخ ةخسن نع ٌةدرفنم تعبطو «يديمعلل يبنتملا تاقرس

 2515 5-518 ١/ ؛ءارقلا تاقيط يف ةياهنلا ةياغ ء 114-1١١ /7 ؛ بهذلا تارذش 1

 . 519 ؛يبنملا حبصلا « 584/١ ؛ةرضاحملا نسح 1۷١ /4 ؛ةرهازلا موجنلا

 نوئسح نبال بيبح نم يبنتملا تاقرس يف بيدألا ةهزن باتك» :حبصلا يف يعيدبلا لاق ()

 يداحلا نرقلا لوأ يف باتكلا اذه فيلأت خيرات نوكي نأ يف ريشالب دهتجاو . «يرصملا

 نموه هب دوصقملا نوكي كلذ ىلعو «نونسح نبا ىمسي يرصم هفّلأ :لاقو «رشع

 ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلا وبأ يف يروبج روتكدلا ذخأ اذهبو ؛هيلإ باتكلا انبسنو هل انمجرت

 نونسح نب هللا ديبع نب دمحم باتكلا بسن نيكزيس داؤف نكلو «(دماح وبأ ) هاّنكو 7

 ملو ءودبي ام ىلع ۲۷۸/٠١ ؛ةلاحكل نيفلؤملا مجعم نع ًالقن ه014 ةنس يّفوُتملا يبلكلا

 . ۲۸/۲ ؛نيكزيس داؤفو «737 ؛ريشالب رظنا . مسالا اذهب ملاع ىلع رثعن

 .ودبي ام ىلع نونسح نبا ىلع ٌدَرلل هفلؤم هيف ىَدصت «'باتک ًاقحال انعم دريس )۲(

 ٦/ ۲١٠۵-۲١۱۸« ؛ءابدآلا مجعم 25١١ /۲ ؛دادغب خيرات ۱۲۰ /۳ ؛رهدلا ةميتي (۳)

 -577/4 ؛نايعألا تايفو ء١٠ 5 - ۱۰۳ /۳ ؛ةاورلا هابنإ ۸٩ - ۸۷ /۱ ؛ةاعولا ةيغب

 ؛رظناو ۳٤۳-۳٤٤ /۲ ؛يفاولا ٤١-٤١ /۳ ؛ربعلا ۳۱۸ ؛نودمحما ۷

 .(ه) ةحضوملا ةلاسرلل مجم فسوي دمحم روتكدلا ةمدقم رظناو ؛7 5 ١/5

 ش . ۲٣۱-۲۸۳ ؛ذقنم ني ةماسأل عيدبلا رظنا )٤(

 . ۲٠٤-۲۷١ ؟ىيبنتملا تاقرس نع ةنابإلا (5)

 روتكدلل ثحب نمض 1941/١: ءدادغب : 1/8 ص «(۱-۲) ناددعلا ءدروملا ةلجم رظنا ()

 مارفأ داؤف ناكو . فيرشلا يكملا مرحلا ةبتكم يف ةيبدألا تاطوطخملا :نيدلا لامج نسحم

 مم جى م اس



 ءيطخُي ريشالب لعج امم .بارطضإلا نم ٌءيش اهمسا 2و :(170) مقرب فيرشلا
 ."!اهركذنس يتلا ىرخألا ةلاسرلا ىلع هقلطيو لب ءاهمسا ديدحت ےب

 وهو «هرعش طقاسو يبتتملا تاقرس ركذ  ("!ةحضوملا ةلاسرلا :ةيناثلا

 يهو ٠ :ةعطاقلا ةلدألاب هءارآ ًاديؤم مجن فسوي دمحم روتكدلا هدمتعا يذلا ناونعلا

 نم مهأ ةلاسرلا هذهو .رداصملا ضعب 4 ًاضيأ ةيمتاحلا يهو ٠ :ًاضيأ بدألا ةهبج

 نظ دقو «بيطلا يبأ رعش دقن ےب تفّتص .ةيفاو ةلاسر لوا ُداّقَتلا اهربتعاو «ىلوألا

 . ًاهلوأ ىوس اهنم قبي مل هنأ ريشالب

 فورعملا يدادغبلا يدزألا نسحلا نب يلع نب دعس بلاط وبأ مهتمو -

 شاع «ضورعلاو خياوقلاو وحّتلاو ةغللاب ملاعو رعاش ؛ 580 ةنس ىّشوُتملا «”ديحولاب
 ناكو ءرصمب هتماقإ ةرتف 2 يبنتملا شياع هنأ ودنبيو :ريشدرأ نب روباس طالب ے

 لثملا ىلع رثاثلا ةرصن ے4 لوقن هنمو .يبنتملا ناويد حرش هل ءةبازنح نبا ريزولل ًالاّيم

 روتكدلا اهقّقح امك 2و7 ؛ريشالب رظنا « 1417١ ةنس قرشملا ةلجم يف اهعبط دق يناتسبلا

 ماعل عبارلا دلجلا ؛ ضايرلا ةعماجب بادآلا ةيلك ةلجم يف اهرشنو ؛ عامشلا دمحم نسح

 :يمتاحلاو يبنتملا بيطلا يبأ ةرظانم : ناونعب ۲۹١ -۲۳۷ ص نم ء145- 6

 يبتملا رعش ةاهاضم : ناونعب اهرشنو اهل مدقو « يديبعلا نمحرلا دبع ديشر : د اهقّمحو

 ةكم «زيزعلا دبع كلملا ةعماجب ةيمالسإلا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ةلجم ءوطسرأ مالكل

 . ۲۷۲ -۲۰۳ ؛لوألا ددعلا ؛ لوألا دلجملا ۱۳۹ ۱۳۹۲-٤ ,ةمركملا

 «ةحضوملا ةلاسرلل مجن فسوي دمحم روتكدلا ةمدقم رظناو ءامهيشاوحو ۷و 1 ؛ريشالبرظنا )١(

 «ةّيتاحلا ىلوألا يمسيو «يبنملا حبصلا يف يعيدبلا نيتلاسرلا ىلإ راشأو ءامهيشاوحو (ز-و)

 نيتلاسرلا نم ًالك يدّّصلا يمسي امنيب 2114 ؛حبصلا « ةحضوملا يهو «بدألا ةهبج ةيناثلاو

 . ةمدقملا يف مج :د عم نراقو ؛ ٠٤٤ /۲ ؛يفاولا ؛ ةيعاحل ا ةلاسرلا مساب

 . ۱۹٦٩١ ؛توريب ءرداص راد « مجن فسوي دمحم روتكدلا قیقحت «يمتاحلل ةحضوملا ةلاسرلا )۲(

 . ٠٠۳/٤ ؛نايعألا تايفو كلذك رظناو (۳)

 )٤( ؛ريش الب ۷.

 - 8777/4 ؛بلطلا ةيغب ۱۷/٠١ ؛يفاولا ۱۳۵۷ - ۳ ؛ءايدألا مجعم )0(

 777/١- ؟تانجلا تاضور 481177/١: ؛نونظلا فشك ۰0۸۰ ١/ ؛ةاعولا ةيغب ح٤

 .۸۷ /؟ ؛مالعألا ۲۷۲/۱۳ ؛ةعيرذلا ۳

 سهو وهاس



 ينج نبا ىلع هحرش  لماحتلا ديدش ديحولا ناك دقو ءيدفّصلا حالّصلل رئاسلا
 ةبتكم اهب تظفتحا يتلا رسفلا ةطوطخم عم هدقنو هحرش انلصوو ءًاعم (')يبنتملاو

 مقر تحت دارفنينيل 2 ديحولا حرش نم مسق دجوي هنأ ودبيو ءايكرتب اينوق عماج
 .دوقفم هَّنأ ريشالب ْنظو ۲۰۵ مقر لايروكسألاو ٥

 نب بلاغ وبأ هنع هاورو هيلع هأرق دقو «يبنتملا رعش اور نم ديحولا دعيو

 نسحملا يلع وبأ ًاضيأ هنع هاور امّيرو ءًاضيأ ناويدلل هحرش هيلع أرقو لب «نارشب

 .يليجلا باطخلا وبأو يخونتلا دمحم نب يلع نب

 فلخ نب دمحم نب دمحأ نب ىلع نب نسحلا دمحم وبأ هداّقن نمو -

 هدلومو ءلصألا يدادغب ؛رسصم ءارعش نم < ,عيكو نباب فورعملل ورعملا يسيل (”يبضلا

 .ه197 ةنس يفوت اهيفو ءسيئتب

 نيسح روتكدلا 167١ةنس ةرهاقلا ج هرشنو هقّقحو .ةعمج ٍرعش ناويد هل

 دقو ءهنم قورسملاو قراسلل فصنملا :هامسو ؛ .يبنتملا تاقرس هيف عّبت باك هل .راصن

 مجن فسوي دمحم روتكدلا حم اهردصأ يتلا كلت هتاعبط مهأ نمو .ةّرم ريغ عبط

 فسألل هّنكلو ءانفلسأ امك .هيلع درلا ب باتك ينج نبالو . ۱۹۹۲ ةنس رداص راد نع

 ةنيفضلا نم لمحي امل ٍهيف رظن نم لك داقتنا طحم باتكلا ناكو . ءيش هنع انلصي مل

 ةلاسرب ه٠ ةنس ىَفوُكملا يناوريقلا فرش نبا هيلع در دقف «يّبنتلا ىلع روجلاو

 امو ءًاميلس غيدللا يمس املثم ءفصنملا هباتك ىمس :('!لاقف ,راكفألا راكبأ :اهمسا

 نبا ىلع دَرلا باتك : يناثلاو «يبنتملا رعش يناعم باتك :لوألا «نيباتك ديحولل نأ ودبي (1)

 . ٠١١۷/۳ ؛ءابدألا مجعم . يبنتملا رعشل هريسفت يف ينج

 . ۱۸ ؛ريشالب (؟)

 . ٤۲۷٤/۹ ؛بلطلا ةيغب (۳)

 ء ٤٤0 /۲ ؛نامزلا ةآرم ٠١5+ /۲ ؛نايعألا تايفو ١/ 5 "57 - ٤1٥« ؛رهدلا ةيميتي (4)

 حبصلا رظناو 25754 - ۲۰۷/۲۲ ؛ةعيشلا نايعأ ء۹١۱۱ - ۱۱۲ /۱۲ ؛تايفولاب يفاولا

 . فصنم ا باتكل مجن فسوي دمحم ةمدقمو . ۲٠/۲ ؛نيكزيس داؤفو « ۲۹۸ ؛يبنل

 . ٠٠١/۱۲ ؛قيشر نبال يفاولا اهبسنو ۰,۰ ١/ ؛ءابدألا مجعم )0(

 . ٠٠۳۹ /۲ ؛قيشر نبال ةدمعلا (7)

 هد مث جا



 2 ةيحد نبا هركذو .' '!:لفغلاو زييمتلا ةّلقب هبحاص مهّناو «هتع فاصنإلا دعبأ

 ىلإ هريغ رطاخو هرطاخ قافتاب بسن .ءيرب مولظم نم مكو» :"اهيف لاقو «برطملا
 وهو :فصنملا :ةاّمس يذلا هباتك 2 يبتتملا نع عيكو نبا هفلأ ام وحن ةراغإلاو ٍصّصّْتلا

 قحبو .يبنتملا رابخأ : :)هجسملا ثيغلا ذب يدقصلا دامس دقو ,«مودس نم روجأ هي

 .«ةحصلا نم همسا ٌولَخ ةدجلا نم ٍلاخ باتكلا اذه» :؛اريشالب هيف لاق

 قلاب فورصملا ىميمُتلا رفعج نب دمحم هللا دبع وبا :اضيأ هدفت نمو -

 ٌتاَمَّلْوِم هل .كولملا دنع ابيهم ًاعراب ًايوحن ًايوغل ناك .ه١١١ ةنس ىّفوتملا ىناوريقلا
۳ 0 

 ام :ةعوبطملا هبتك نمو هلم فْنص ام هنإ :ليق .«ةغّللا 2 عماجلا باتك» اهنم ةريثك
 :ناتلاسر يبنتملا 2 هل .رعشلا ةرورض ے هلامعتسا رعاشلل زوجي

 ١- ىبنتملا رعش 4 ناعم تايبأ باتك ©

 او نحللا نم ىبنتملا ىلع نخأأ ام باتك -7

 هينطاوم فقاومل ًافلاخم ناك يّبنتملل يداعملا يناوريقلا زازقلا فقوم نأ ودبيو
 ."برغملا ءابدأ نم

 اء 7
 يىبضلا مساقلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ نسحلاوبأ ًاضيأ هداقن نمو -

 )١( ؛ةدمعلا ۲/٠١١١

 )( ؛برطلا ١/1۹ .

 ١١١/١. ؛مجسملا ثيغلا (۳)

 )٤6( ؛ريشالب 75١

 77١-575, ؛نودمحملا ۸٤/۳ ؛ةاورلاهابنإ ۲٤۷١-۲٤۷۸ /5؛ءابدألا مجعم (0)

 ۳۰٤-٠٠٠١« /؟ ؛تايفرلاب يفاولا ء۲۷ /۳ ؛نانجلا ةآرم :؟ا/4 ٤/ ؛نايعألا تايفو

 ؛ىَّغَقملا ٠٠٠٠١ نييعتلا ةراشإ ء١۷ ١/ ؛ةاعولا ةيغب 2745/1 ؛ًاضيأ يفاولا رظناو

 ۰۱۵۸۷ و٤٩۳٤۱ و۱۰۸۵ وهالا ؛نونظلا فشك ۱٤۹‹ /۱ ؛نيفلؤملامجعم ٥

 . ٠١١/۲ و 5 ١/ ؛نونكملا حاضيإ ؛ ۱۷۸/١ ؛تانجلا تاضور

 . ٠١ /۲ ؛نيكزيسو :« 57 ؛ريشالبو ۰۲1۹ ؛ يبنملا حبصلا ؛رظناو

 . ۱۹۲۲ ةنس دابأ رديح يف عبط باتكلا نأ فّلؤملاركذو . ٤٠١ ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلاوبأ :رظنا (7)

 . دعب امو ١74 ةفيرش نب :د ؛ ةيراغملا بدأ يف مامت وبأ و بيطلا وبأ ؛رظنا (۷)

 س قم س



 اوؤرق نيذلا ةاورلا ةلمج 2. هاندروأ دقو .ه۵ ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىلماحملا 2 ك.

 ءهيلع هأرقو «يّنتملا ةايح 2. ًاباتك بتك .رداصملا تركذ امك رعاشلا ىلع ناويدلا

 ةدام 4ب هلوقب ؛مجعتسا ام مجعم 2 ئركبلا هركذ ام ىوس باتكلا نم انلصي ملو

 ىلع بّلح لمع نم ماّشلاب ٌةيرق ؛لسعلا لحن نم دحاولا ظفل ىلع :ٌةلحن» "!:(ةلحن)
 :هلوقب بيطلا وبأ ىنع يتلا يهو ,كبلعب نم ةيرقم

 دوهيلا نيب حيسملا ماقمك الإ ةلحن ضرأب يماقم ام

 :هلوقب لب :ليقو «يبنتملا يمس تيبلا اذهبو
 دومث ل حلاصك ٌبيرغةه 2( ئًلااهكرادتةمأذانأ

 «بيطلا يبأ نع هبتك يذلا يِبضلا نسحلا يبأ باتك نم هتلقنو ؛هتآرق اذكه

 مل يّبنتملا نأل ؛فّحص دقف ةمجعملا ءاخلاب هأرق نمو ةلحن ضرأب: هيلع هتأرقو .

 .«فرعي رمش اهب هل الو :ًراجحلا لخدي
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 ءارعش نموهو (يموزخملا يرصبلا ىحي نب نيسحلا نب رهاط دمحم وبأ -

 جب مئامكلا قتف هّمسا .ناويدلا ىلع حرش هلو .هتافول ًاخيرات فرعن مل ءةميتيلا
 .يبنتملا رعش ريسفت () ". 5 58

 يقاولا ء۹٠١١ /۳ ؛ربعلا 47-800 /۱۷ ؛ءالبنلا مالعأ ريس ءال6-ا/4 ١/ ؛نايعألا تايفو )١(

 : ٤/ ٤۸-01 ؛ يكيسلل ةيعفاشلا تاقبط ء۲۹ /۳ ؛نانجلا ةآرم ۳۲۱ /۷ ؛تايفولاب

 تاقبط ۱۳١/١ ؛دادغب خيرات ء 767/١0 ؛ةياهنلاو ةيادبلا 5١7/9 ؛ بهذلا تارذش

 . ۷۲/١ ؛نيفراعلا ةيده 2774 /4 ؛ةرهازلا موجنلا 2781/7 ؛يونسألل ةيعفاشلا

 خيرات ء١٠٤٠ /۲؛ بلطلا ةيغب ,707/8/ ؛ ىفقملا «(يبنتملا ةمجرت) ٤/ ۳۲١ ؛دادغب خيرات )۲(

 .دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ مساب دريو . ٤٩ /۳ ؛قشمد

 . ۱۳۰۱/۴ ؛يرکبلل مجعتساام مجعم (۳)

 . ۹0۸ ؛ثلاثلا مسقلا ؛ عساتلا ءزجلا « ةعيرذلا ۳۳۹ ١/ ؛رصقلا ةيمد «۲۹ ١/ ؛ةميتيلا ةمتت ()

 دشرملاوبأ هنع لقنو «مامكلارون قتف : هامسو ٠٤٤« /7 ؛يفاولا يف يدفصلا هركذ )٥(

 ريسفت رظنا «هسفن يرسم ا ءالعلا يبأ ناسل ىلع هحدتماو « يناعملا تايبأ ريسفت يف يرعملا

 رظنا ءًارارم ماظنلا يف يفوتسملا نبا هنع لقنو ؛ 187 ؛يرعملا دشرملا يبأل يناعملا تايبأ

 .1/4و ٠١١/١ ؛ ماظنلا

 — موالي س



 اذه رودص كردأ ؛ٌردصتم يوحن ءيدادغبلا يوحنلا (!قاقدلا مساقلاوبا- - 0 5
a 8 7 

 .مهريغو ينامرلا ىسيع نب يلعو يسرافلا يلع يبأو 2اريسلا ديعس يبأك ملعلا

 . 4٠١ ةنس دادغب كب ےوت «سیردتلل ردصت

 ىبأ خيشلا نع دادغبب اهتقلع لئاسم ةلّدأ :باتك نم هل اصن وتسملا نبا لقن

 اهنم :[قاقدلا نبا خيشلا هقلع ام دوصقملاو عوبطملا 2 اذك]7١1 ةنس قاقدلا مساقلا

 ؟عيشلاّنغألاهُشّرلا اذ ءاذغأ  حيربتلا كيلف يب امك ًاللج

 . كلذ ىلع قاقدلا حرش دروأو

 ةنس ىّشوتملا ' ؟ىورهلا مدآ نب دمحم نيدلا لامكر ّفظملاوبأ هحارش نمو -
 03 را 1 09 5

 ةغللا كب ٌةريثك ٌراثآ هل ,ناتسناغفأ 2 ةاره لهأ نم .بدألا ءاملع نم ٌريبك ملاع .ه ٤
 ٌتوقاي ركذي امك بيطلا يبأ ناويد حرش وأ يبنتملا ناويد حرش هل ركذو .بدألاو

 مق ف 55 5 3
 .ملعت اميف يش حرشلا اذه نع انلصي ملو .يمزراوخلا ركب يبا ثيملت ناكو .يدفصلاو

2 5 0 

 (47 يضورعلا فسوي نب هللا دبع دمحم نب دمحأ لضفلا وبأ هحارش نمو -

 هلو ءانفلسأ امك يبنتملا ذيمالت ىلع هأرق ؛نويّدلا ةاور نم وهو ءرافصلاب فورعملا

 نعو «"هحرش 4 هذيملت يدحاولا هدروأ ام ىوس هنم انلصي ملو «يبنتملا ناويد حرش

 )١( ؛ةاعولا ةيغب ء69١ /5 ؛ةاورلا ءابنإ 7714/7 .

 مهفي مل ثيح غ(5١) مقر ةيشاحلا يف ققحما قيلعت رظناو ۲۲۸-۲۲۷ ٥/ ؛ ماظنلا رظنا (۲)

 .ًالعف سابتلالا ريثي ّصّنلاو «يفوتسملا نبا دصق

 تاضور 757/١: ؛تايفولاب يفاولا ء۷ ١/ ؛ةاعولا ةيغب ۲۲۹۳/١ ؛ءابدألا مجعم (۳)

 7١. ؛ريشالب رظناو «717لال /١؟ ؛ةعيرذلا 281١/١ ؛نونظلا فشك «۲۲۲ /۱ ؛ تانج ا

 ؛ةاورلا هابنإ ۲١٠١ /0 ؛رهدلا ةميتي 2379 ١/ ؛ةاعولا ةيغب ٤۹١/۲-٤4١ ؛ءابدألا مجعم (4)

 . ۳۳ /۸ ؛تايفولاب يفاولا ؛(ينورعلا) هيفو ء۸۸ ؛ قايسلا باتك نم بختنملا 01

 ) )4؛ريشالب 3١.

 تحت اهرشنو « هحرش يف يدحاولا اهدروأ يتلا صوصنلا ضايغ نسحم روتكدلا عمج (1)

 باتك نم ًاصن نوسمخ :يبنتملا رعش نم هحرش اميف ينج نبا ىلع كردتسملا» : ناونع
 :١۳۹-٠١١ .٠ ص 191/8 ةئس ٤ ددعلا ؛ دلجلا ؛دروملا ةلجم : رظنا .هل ناونعلاو ««دوقفم

- GA — 



 رمع ًاعم ينج نياو ىبينتملا ىلع هماكحأ ے ًايساق ناكو .نورخآلا لقت يدحاولا

 . ًاماع نيعست نع اهدعب وأ .ه 517 ةنس ىّفوتو ءًاليوط
 ت 2 0 2

 وتلا يريهزلا ”يمئرلا ص نب جرشلا نب ىسيع نب يلع نسحلاوبأ -

 ةنس نيرشع يلع ابأ مزالو يسرافلا يلع يبأو اريا ىلع
 هخيش هل دهشو

 ءرعاشلا ىلع ناويدلا أرق دقو :يسرافلا يلع يبأل حاضيإلا باتک حرش ؛هعاب لوطب

 ينج نبا ًأطخ ىلع (”7هيبنتلا :باتك هل :ةّماهلا هرداصم دحأ ناكو ءنيرخآلا هأرقأو

 نم راغي ناك هّنأ ودبيو . اتاصي ملو ٠ .ريبكلا هحرش هيف دقتني ؛يبتقملا رعش ريسفت ب

 .هيلع ٌلماحتيو .(")ىّنج نبا

 ىلع هل رثعن ملو «' ينزوزلا نسحلا نب دمحم لهسوبأ ديمعل ديمعلا خيشلا -

 2 ينج نبا ىلع ٌدّرلا ءرسفلا رشق :هل . هتافول قيفد خيرات وأ ةينيقي ةينيقي ةمجرت

 دجأ ملو < ءرسفلا رسف هناونع نوكي نأ نيثحابلا دحأ دهتجاو .يّبتما ناويدل هحرش

 انلصو هبو ؛باوّصلا ىلإ برقأ لوألا َّنأ ذإ :هتيعوضوم مغر هزّْزعي ام ناونعلا اذهل

 باتكلا اذه نم دجوي « اهلكال رسفلا تايبأ ضعب ےب ينج نبا دقتني وهو .باتكلا

 .هألا/0 ةنس تبتك ؛87١11 مقر تحت ('ةيرصملا بتكلا راد 2 ةيّطخ ةخسن

 .ه0 ةنس تبتك اهنع ةثيدح ةخسنب راذلا ظفتحتو

 ؛تايفولاب يقاولا ۳١١/۳ ؛نايعألا تايفو ء۱۸۲۹ -۱۸۲۸/۲ ؛ءابدألا (۱)

 1۸/١١ ؛دادغب خيرات 2141/7 ؛ةاعولا ةيغب ۲۹۷ /۲ ؛ةاورلا هابنإ . ۷۶٤-۳۷٥

 ةيده 2511 ؛نییعتلا ةراشإ ؛١٠۲ /۳ ؛بهذلا تارذش ۳۲٤۱-۳٤۲۲ ؛ءابلألا

 . ٠١۳/۷-٠٠٤ ؛نيفلوملا مجعم ؛ 171/1١ ؛نونكملا حاضيإ ۸/١ ؟

 . ۲٠۹۹ ؟يبنملا حبصلا 235170 ۲١/ و١٤۳ /7 ؛يفاولا ء۱۸۲۹ /4 ؛ءابدألا ةف

 ۳٤١. ؛ءابلألا ةهزن : رظنا (۳)

 يف ًاشاقن ةلأسملا عبشن فوسو 0١/. ؛راجنلا يلع دمحم خيشلل «صئاصخلا ةمدقم (4)

 . (ينج نبا حرش ىلع ءاملعلا ذخآم) لصف

 دقو . 77 ؛يبنتملا نع ةساردلا دئارو 577 ؛ نيسرادلا راثأ يف بيطلا وبأ :رظناو «ن .م 2(

 . قشمدب عييانيلا راد نع تردصو ءاهقيقحتب انمق

 هس 0,۹ ا



 ىّضوتملا ئمزراوخلا یثاکلا "' 7 يسارهلا ميهاربا نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ -

 ودبيو .هيلإ قبسي مل فيرصّتلا ملع ےب فلم هل ءرابكلا مزراوخ ءابدأ نم ه470 ةنس
 حرشلا اذه نم دجويو .يبنتملا ناويد حرش :باتك هل .عضاوتم رعش اذ ًارعاش ناك هنأ

 ."دوقفم هنأ ريشالب ّنظو :0174 مقرب ('!يتيرتسيش ةبتكم 2 ةخسن

 الرد طملاب فورعملا رعاشلا بويأ نب يحي دمحم نب دحاولا دبع مساقلا وبأ -

 دقو .ةفلتخملا هنونف 4 رعشلا ريثك ٌرعاش وهو ءدادغب نكسي ناك ء١4۳۹ ةنس ىّفوتملا

 نسحلا وبأ هنع لقنو «ىضترملا فيرشلا سلاجي ناكو «يدادغبلا بيطخلا ىلع أرق

 دضع ني ةلودلا ءاهب نب ةلودلا لالجل لئاسرلا ناويد بتاك رصن نب دمحم نب يلع
 .“يبنتملا ناويد حرش هل ةلودلا

 ھ۲۹٤ ةنس ىّطوتملا ("!يروباسينلا يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبا -

 رهشأو ةريهشو ة ةريشك تافلؤم هلو .ًارارم عبط رعش ناويد هل ٌرعاشو بتاكو ملاع
 بايب يّبنتملا صخ . هنامز ءاملعو ءابدأو ءارعش ىلع اهفقو يتلا رهدلا ةميتي :هتافلؤم

 ؛ةاعولا ةيغب ««ديج حرش» :لاقو ءهحرش ركذو ٠٤١ /آو ١7١/4 ؛تايفولاب يفاولا )١(

 ءيفاكلا يسارهلا هيفو 7748 ؛ يبنملا حبصلا ١/ ۸١١-۸۱۲ ؛نونظلا فشك ؛ 70١

 ؛مالعألا ؛؟574/17 ءةعيرذلا «19 ١/ «نيفراعلا ةيده ء۲٢۲۲ ٤/ ؛تانجلا تاضور

 701/٠١. «نيفلؤملا مجعم « يشارهلا هيفو : 7

 . ۷٤ ؟يبنتملا نع ةساردلا دئار :رظناو ۷/١ ؛مالعألا (؟)

 ۲۰ ؛ريشالب (۳)

 ؛ءايدألا مجعم 7737-710 /۱ ؛(يجنوتلا قيقحت) رصقلا ةيمد ۱۷/١١ ؛دادغب خيرات )٤(

 ديعاهيفو ؛۷-٣۷1 /0 ؛ةميتيلا ةمتت ء775 /14 ؛تايفولاب يفاولا ء ١707/4

 . ٠١١ /۸ مظتنملا «نمحرلا

 .بارعالاو ريسفتلا نمضتي هحرش نأ ودبيو ۱۷۷و١١٠ و ۸۹و٤۸ و۸۲ /4 ؛ ماظنلا رظنا (0)

 ةيمد ۳٠١ ؛ءابلالا ةهزن «۳۸۷-۳۷۹ ؛نييوحنلا تاقبط ۱۹٤-۱۹4 /۱۹ ؛يفاولا ()

 ؛ءالبتلا مالعأ ريس ؛٠۱۸-١/۱۷۸ ؛نايعألا تايفو ۹11-۹۷٠« /۲ ؛رصقلا

 «۱۸۷-۲۱۳ /۱ :ةداعّسسلا حاتفم ٤٩۲-٤1۳ /۳ ؛تانجلا تاضور ٤۳۸-۷

 . ١١۳/٤-٠١٤ ؛ يلكرزلل مالعألا ء١۱۸۹ ١/ نيفلؤملا مجعم : ١/ 1۲١ ؛ نيفراعلا ةيده

 .دعب امو ١0 ؛ريشالب رظناو

 - مو -



 اذه عابشإ  ملقلا يب ّعمج دقو»هرخآ 2 لوقي وهف ءًاباتك لاحتسا ىتح اهنم ليوط
 و هراعشأ نم رايتخالاو بيطلا يبأ رابخأ 2 هسأرب ًاباتك هرييصتو هليبذتو بابلا
 نآلا هلو «كلذ لمع ينلأس ءاقدصألا ّضعب ناك دقو ؛هثواسمو هنساحم ىلع هيبتتلا

 طشن نإو ,ةدح ىلع ًاباتك ناك باوبألا نع هدارفإ بحأ ناف :ٌةينغ هيو ٌةيافك هيف

 ,هتدارإو هللا ةئيشمب هيلع دئالقلا تلاثناو .هيدل هدئاوف تفعاضت عيمجلا خاستنال

 O «أميلست مّلسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هتاولصو :نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 نم بّدهملا :همسا ,يبلاعثلل درفنم ٌباتك دجوي هنأ '!نيسرادلا ضعب ركذ دقو

 كولملا نييو هنيب ىرج امو هتريسو هلاوحأو يبنتملا بيطلا يبأ ناويد رايتخا

 ةيرصملا بتكلا راد 2 هنم تاتستفلاب ةروصم ةخسن دوجو ىلإ ٌراشأو «ءارعشلاو
 ًاباتك هل لمعأ نأ ...تاداسلا ضعب ينلأس دق :اهلوأو .ةحول 47 2 ,ز14118 مقرب

 2 هدروأ امو ««...هبقانم ىلع هيبنتلاو هراعشأ نم رايتخالاو .. .بيطلا يبأ رابخأ شل

 ىلع هفقو يذلا هثحب رخآ ب يبلاعتلا هدروأ ام قباطي داكي هذه ةطوطخملا لّوأ

 مأ يبنتملا نع رخآ فّلؤم : ةياتكب يبلاعثلا ماق لهف «ىرت امك رهدلا ةميتي 4 يبنتملا

 لعل ؟يبلامتلا حرتقا امك خاًستلا دحأ هخاستناب ضهن :؛ةميتيلا #4 يذلا هثحب وه

 .!لؤاستلا اذه ىلع بيجي ٌةلماك ةطوطخملا ىلع عالّطالا

 فورعملا مكاحلا ديزي نب زيزع نب دمحم نب نمحرلا دبع مكاحلا ديعس وبأ -
 ب هنامز 4ب ةييرعلا مالعأ دحأ ه ٤١١ ةنس ىّشوتملا ءيوحنلا تسود نباب
 .عضاوتم رعش هلو .ةغللا ّيدحاولا ذخأ هنعو .ٌةديدع ٌتافلؤم هلو .ناسارخ

 صضعبو يدحاولا هدروأ ام ىوس هنم انلصي ملو «يبنتملا ()داوید حرش :هل

 يحم خيشلا هردصأ دقو ١/ ٠۳۹-۲۷۷ ؛ةميتيلا يف يبنتملا نع هثحبو «۲۷۷ ١/ ؛رهدلا ةميتي )١(

 . ةحفص ١55 يف ۱۹۳١ ةنس ةرهاقلاب يزاجح ةعبطم يف لقتسم باتك يف ديمحلا دبع نيدلا

 . ٠٤١ ؛يبنتملا نع ةساردلا دئار (۲)

 هاينإ ؛ ۲۹۷-۲۹۸ /۲ ؛تايفولا تاوف ۲۰٤-۰۲۵٥۰۵ /۱۸ ؛ يفاولا 55١/4« ؛رهدلا ةمبتي (۳)

 ۸۹ /۲ ؛ةاعولا ةيغب 1١۷/۲ ؛ةاورلا

 يدفصلا لاقو ««يروباسينلا تسود نب نمحرلا دبع باتكو» :لاق «؛ 4 ؛ يبنملا حبصلا 0

 ملو «٠ةديغملا فيناصتلا فّنصو ءاهلّصحو «نيواوّدلا عمس»: ٠٠٤/1۸ ؛يفاولا يف

 . كلذ نم رثكأ نع حصني

= 0۹١ 
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 هفصيو «باوصلا نع ٍةفناجم نم هيف امل ٍدقن طحم ناك هنأ ودبيو ,هنم حارشلا

 .'يلايخلا حرشلاب ريشالب

 نم .ه4 ٤١ ةنس ىّضوتملا (”يديمعلا دمحم نب دمحأ نب دمحم ديعس وبأ -

 ,ةدع تافلؤم هل ؛هنع لزعو ء۲٠ ةنس رصنتسملا مايأ 2 ءاشنإلا ناويد يلو .باتكلا
 تاقرس نع  ةنابإلا :باتك هل .ٌليلق رعش هلو ءاهضعب ىلع علّطا ِهَّنأ توقاي ركذ
 قيقحتب ةرهاقلا ب تردص يتلا كلت هتاعبط رهشأو ءةرم ريغ عبط دقو .يّبنتملا
 ام عمجي ؛يبنتملا نع ىرخأ ثاسارد اهعمو ؛١151ةنس يطاسبلا يقوسدلا ميهاربا

 .ةيمتاحلا ةلاسرلاو داّبع نب بحاصلا ةلاسرك يبنتملل ءادعلا يخ اهنيب

 نب ىسوم نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع ”ىضترملا فيرشلا -
 ررغ :مساب ةروهشملا يلامألا بحاص .ه477 ةنس ىَّشوتملا يولعلا يوسوملا ميهاربا

 2 ينج نبا ىلع ضقّتلا ٌباتك :اهنم ةريثك تافلؤم هلو ءدئالقلا رردو دئارفلا
 ًاققحم عبط م رمش ناويو هلو يش هنومضم نع فرم الو ؛يكحملاو ةياكحلا

 يتلا يّبنتملل يناعملا تايبأ عبّتت :باتك هلو . ٠۹۵۸ ةنس تادلجم ثالث ےب رصم ےب
 انتلصو دقو ودبي ام ىلع «يبهولا حتفلا» دقن 2 ٌباتك وهو .("”يّنج نبا اهيلع ملكت

 )١( ؛ريشالب ۲۳ .

 يفاولا 46 ؛ ةاورلا هابنإ ؛ ١//2 ؛ةاعولا ةيغب 16-257555 ؛ ءابدألا مجعم )۲(

 . ۲٠۹ ؛ يبنلا حبصلا ۲۹٤ /0 « ىّققملا ۷۵ /۲ ؛ تایفولاب

 يزيرقملا هيلإ راشأو ««يديمعلا بحاصلل ةنابإلا باتك» : هلوقب حبصلا بحاص هركذ (۳)

 . هحدتماو :«يبنتملا تاقرس باتكو» : هلوقب

 1 ؛ءابدألا مجعم YT-14» /0 ؛ةميتيلا ةمنت 1 ؛دادغب خيرات (4)

 ؛ءالبتلا مالعأ ريس ء٩۹٤۲ /۲ ؛ةاورلا هابنإ :,1944-505 /۱ ؛رصقلا ةيمد +۳

 ةيغب 797/10-23590 ؛ةياهنلاو ةيادبلا ء١٠١۳ /۳ ؛نايعألا تايفو ۹۰-۷

 تاضور ء٠٠٠-١۱/٤۲۹ :مسظتنملا :40 /0 ؛ ةرهازلا موجنلا « 177/7 ؛ةاعولا

 ۸١ /۷ ؛نيفلؤملا مجعم : 7178/4 ؛مالعألا ٤١١ ءةعيرذلا ء 508/1 ؛تانجلا

 ؛لابقإ سابع قيقحت «بوشارهش نبال ءاملعلا ملاعم ؛رظناو 21779 /4 ؛ءابدألامجعم )٥(

 يناعملا تابثإ يف ينج نبا اهيلع ملكت يتلا تايبألا عبتت :هامسو ءه11207١ ؛نارهط

 ش . ۳۳ /۲ ؛نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيراتو « يبنتملل

 مس وإ س



 ع عم

 (") ف وتسملا نبال ماظنلا باتك لالخ نم هنم ٌةريثك صوصن

 2 "!يليلفألا نياب فورعملا يبطرقلا يوحنلا دمحم نب ميهاربا مساقلا وبأ -

 ناويد حرش هل .ناويدلا ةاور دحأ فيرعلا نبا ذيملت وهو . ه1 ةنس ىّفوتملا

 :سلدنألا لضف 2 هل ةلاسر ب مزح نبا هنع لاق ءءامدقلا باجعإ لان دقو «يبنتملا

 وهو «يبنتملا رعشل يليلغألا دمحم نب ميهاربا مساقلا يبأ حرش كلذب قلعتي اًممو»

 يناعم هيف حرش باتك هلو» : لاقو ؛سيتقملا ةوذج 4 يديمحلا هركذو أ "دج نسح

 » :توقاي لاقو «رسح باتك وهو دمحأ نب يلع دمحم وبأ انل لاق «يبنتملا رعش

و يأ ”اديج نسح يبنتملا رعش يناعم هيف حرش باك هلو
 باتك هلو» :يطفقلا لاق

 يينتملا ن اوید حرشم : ناكلخ نبا لاقو أ "نسح باتك وهو ءيبنتملا يناعم هيف حرش

لب ىربو «ناويدلا حورش ةلمج عم (“ !يعيدبلا ه هركذو .«"”اديج أ احرش
 فلاخي هنأ ريشا

 3و

يغو يدحاولاو ينج نبا حرش مات ةفلاخم
 ريشبو . "لوألا روصعلا حاّرش نم امهر

 .')دئاصقلل ةبهسملا تامّدقملاب هدارفنا ىلإ كلذب

مسق هنم عبط دقو 0 "ةيطخ خسن ةدع ٌهنم دجويو
 قيقحتب نيأزج ےب 

٠۹۹ ةنس ةلاسرلا ة ةسسؤم نع ردصو ؛نايلع ىفطصم روتكدلا
 حرش نأ وديسو. ۲

 رخآ ىلإ تايفيّسلا نم ًءادتبا ىينتتملا ناويد نم ريخألا مسقلا نمضتي يليلفألا

 ينج نب نامثع حتفلا وبأ ه هركذ ام عبتت يف فصنملا ؛انه هيمسيو ٠٠/١ ؛ماظنلارظنا )١(

 . يبنتملا رعش يناعمل درفملا : هباتك يف هللا همحر

 . قبس اميف ناويدلا ةاور نع ثيدحلا يف هتمجرت رداصم رظنا (۲)

 . ۱۷۳/۳ ؟بيطلا حفن (۳)

 774/1١. ؛سیتقلا ةوذج (4)

 . ٠١۳/۱ ؛ءابدألا مجعم 6

 .۲۱۸/۱ ؛ةاورلاهابنإ ()

 . ٥١/١ ؛نايعألا تايفو (۷)

  (A)«يليلفألا دمحم نب ميهاربا مساقلا يبأ باتكو» : لاق ۲۹۸ ؛ ينبملا حبصلا .

 . يليلفألا نبا حرش ققحم ةمدقم رظنا (9)

 .رظن يأرلا اذه يفو ء 44 ؛ريشالب )٠١(

 )١١( ؛يبرعلا ثارتلا خيرات ٠۳/۲ .

~۳ 



 .ىرنس امك ('ارخآلا مسقلا حرشب يرمتنشلا ملعألا هذيملت ماق كلذلو «ناويدلا ٤ 2 95

 - يوحنلا "ينابصقلا لضفلا نب يلع نب دمحم نب لضفلا مساقلا وبا

 ب تافّلؤم ةدع كرت ءاهيف ربم مامإو ةنالاب ملاع مها ةنس ىفوتما يرصبلا
2 3 

 ناويد ىلع حرش 053

 فوسليفلاو رعاشلا «يرعملا ناميلس نب هللا دبع نب دمحأ ءالعلا وبأ-

 كلذ ثروأو هل نيبصعتملا نمو يبنتملا يبحم نم ناك ه1 ةنس ىّفوتملا ,روهشملا
 هل .يبنتملا رعشل ةفلتخملا تاياورلاب مامتهالا ريثك . .يزيرّبتلاو ةجّروف نباك هذيمالتل
 خذ رؤوألا عبط دقو .يزيزعلا عمأللاو دمحأ زجعم امه :يبنتملا ناويد ىلع ناحرش
 1947-1544 ةنس ةرهاقلا قف ردصو .ءازجأ ةعبرأ

 يذلا «بلح مكاح يسادرملا ةلودلا زيزع ىلإ ةبسن يزيزعلا عمأاللا وهو .يناّتلاو

 ) )۱؛توقايرظنا ٦/۲۸٤۸ .
 2184 ءةغلبلا 24 /* ؛ةاورلا هابنإ ۲٤1/۲ ؛ةاعولا ةيغب ء١۲۱۸ ١/ ؛ءابدألا مجعم (۳)

 . ٥۲٤/۳ ؛تانجلا تاضور ء۷۲٠۱ ؛نونظلا فشك ۳۲٣۲ ؛ءابلألا ةهزن

 : يبنتملا تيب حرش يف لاق ثيح 4 ؛رظنا «ماظنلا يف يفوتسلا نبا هنع لقت )۳(

 بدلا تنأ : سمّشلل تلق الو ُنيَجّللا تنأردبلل تلقامو

 جئادمب كحدمأ مل : مالكلا اذه ىنعم : يلع نب دمحم نب لضفلا ؛مساقلا وبأ ينابصقلا لاق»
 ٌردبلا تنأو كل تلق ينأك نوكأف «نيجللا تنأ :ردبلل لاق نمك نوكأف «كدجم نع ةرصقم
 . «كحدم يف ترّصق دق كلذب نوكأف «ُسمّشلا كلذكو «نيج كّنإ « ةقيقحلا ىلع

 ؛تايفولاب يفاولا ء١١١-١/١١١ ؛نايعألا تايفو 9 0 ؛ءابدألا مجعم )٤(
 ؛دادغي خيرات ١/ ۳٠١-٠۱۷ ؛ةاعولا ةيغب ۸١٠/١-١۱۸ ؛ةاورلا هابنإ ء١١١ 54/9

 ؛ءابلألا ةهزن ٠١١-1۲ /0 ؛ةرهازلا موجنلا «(ةيملعلا بتكلا راد ةعبط) 110-54

 «ةريثك نكامأو ١/ ۸٠١ ؛نونظلا فشك ١/ ۲۹١-۲۹٤« ؛نيفلؤملا مجعم 701-17
 يبأب ءامدقلا فيرعت : باتك رظناو 0 ؛نيفراعلا ةيده ۲۲١ /۲ ؛تانجلا تاضور
 . هيف ءامدقلا لاوقأ ىلع ىتأ دقف ء٤۹ 4 ةنس ةيرصملا بتكلا راد : ط «ءالعلا

 .لوألا ءزجلا يف دمحأ زجعم ةمدقم رظناو 277 ؛ريشالب .«مويلا دوقفم هنأ رهظيو» ؛ريشالب لاق (6)
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 تابتكم 4 5 ٌةديدع حسن هنم دجوتو «طوطخم وهو . هيلإ باتكلا ءالعلا وبأ ىدهأ

 اوكف ءاقيدحو أ ًاميدق نيثحابلاو ءابدألا نم ريثك ىلع رمألا سبتلاو ؛ملاعلا نم

 :مساب يبنتملا رمش نع ًاثلاث ًاباتك ءالعلا يبأل نأ ودبيو .”ًادحاو ًاحرش نيحرشلا
 نع ملظلا عضد  يرحتلاو فاصنإلا :باتك ب ميدعلا نبا هركذ «يبنتملا رعش يناعم

 دجويو أ سيرارك تس هرادقم» : لاقو ؛ءالعلا يبأ فيناصتل هدرس ضرعم ب يرعملا

 يعالكلا هيلإ راشأ يذلا هلعلو ؛ةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخللا دهعم ے ةخسن هنم

 .«"!هتيأر الو .ينغلبي مل ءبيطلا يبأ رعش كب ٌّباتك يرعملل» :هلوقب يليبشإلا

 ةنس ىّفوتملا يزورملا “ىن يناعمسلارابجلا دبع نب دمحم ىضاقلا روصنم وبأ -

 .مويلا دوقفم وهو ءأيبنتملا ناويد حرش هل ٌرعش هل .وحنلاو ةغللا ةمك ةمئأ نم مامإ .ه ٠١

 "ةجروف نب دومحم نب هللا دبع نب دمحم نب دمح نب دمحم ىلعوبأ -

 ءانثأ ه١٠1 ةنس دادغب 2 يرعملا ءالعلا ابأ ىقتلا هه؟١٠ ةنس دولوملا ىدرجوربلا

 حرش يف يزيزعلا عمأللا باتكو» ١/ ۳۳١: :توقاي لاق ءادحاو ًالإركذي مل نم مهنمو )١(

 رعش حرشا :ةاعولا ةيغب بحاص هلركذو . «يزيزعلا يتباثلا ىمسيو ...يبنتلا رعش

 هدعو ءاهيلع علطا يتلا هبتك نيب نم دعو .«يزيزعلا عمأللا» : يّطفقلا هل ركذو ««يبنتما

 ؛نايعألا تايفو :ًاعم نيباتكلا ركذ دقو ؛ 7 ؛حارشلا ةلمج عم يفاولا بحاص

 ؛نيكزيس داؤف رظناو . مهريغو 174 ؛ يبنملا حبصلا ء١٠١٠ /۷ ؛تايفولاي يفاولا , 0١

 . هنم ةريثك ًاصوصن يناعملا تايبأ ريسفت يف دشرملا وبأو ماظنلا يف يفوتسملا نبا لقنو . ۲

 . ٥٤١ ؛ءالعلا يبأب ءامدقلا فيرعت (۲)

 ؛ ةيادلا ناوضر :د قيقحت ۲۲۲ «يليبشإلا يعالكلا مساقلا يبأل « مالكلا ةعنص ماكحأ (۳)

 . ۱۹٩٩ ؛توريب ؛ ةفاقثلا راد

 . 1۸١ /1 ؛مالعألا 1١5-5١0, /7 ؛ تايفولاب يفاولا ۸٤۲-۸٤۸ /۲ ؛رصقلا ةيمد (4)

 رظناو .«يناعمسلا رابجلا دبع نب دمحم روصنم يبأ باتكو» :لاق «,:4 ؛ يبنملا حبصلا (5)

 . مجرتملا نم اهلعلو «4يناماشلا» : هيفو 7١« ؛ريشالب

 ؛تاسيفولاب يفاولا ١151-2152 /0 ؛ةميتيلا ةمتت 1010 -17014/7 ؛ءابدألا مجعم (1)

 هابنإ 241/١ ؛ةاعولا ةيغب «ءابدألا مجعم يف امكال ۳۸١ ةنس دلو :هيفو ء70-14/0

 7414-740 /9 ؛تايفولا تاوف ءال4 ؛ةغلبلا ء(دمحم نب دمح) هيفو "174 ١/ ؛ةاورلا

 . ٠٠۹/٩ ؛مالعألا 2519/4 ؛نيفلؤملا مجعم «يفاولا يف امك ۳۸۰ ةنس دلو : هيفو

 س إن س



 وت هنأ ركُذ . ٍنمزب هدعب وُو .هنم نسأ ناك ن نإف٠ هيلع ذملتتو ءاهل ريخألا ةرايز

 ناسنإلا رمي نأ دعيتسم ريغو ؛هتاقو خيرات ے ريشالب كّكشو ٤ ه0 ةنس وحب

 ًانينح ىدبأو ,ينج نبا لوألا هحراشو يبنتملا ٌرعاّشلا لجي ناك . نسلا اذه لثم ىلإ
 ىلع حتفلا :لوألا «ينج نبأ ي يحرش دقن ےس نيباتك عضو دقف كلذ عمو < ,هيلع ةذملتلل

 وهو «عتفلا يبأ حتف ىلع حتفلا :باوصلا َّنأ نيسرادلا ضعب ىريو ."”حتفلا يبأ
 2و ريغ ال يبهولا حتفلا :ينج نبا باتك دقن ىلع ًارصتقم نوكي ناونعلا اذهب
 نوكي نأ بّلغي امم ,يبهولا حتفلا 4 دري ملو < ,رسفلا ب درو حرشل تاداقتنا باتكلا
 .ضايغ نسحم روتكدلا قيقحتب ىلوألا :نيترم باتكلا عبط دقو . أعم نيباتكلل ًادقن
 يناشلاو )٠١1-11١( لوألا دادعألا يناثلا دلجملا ةيقارعلا دروملا ةلجم ےب اهرشنو

 :ناوتعلا نأ ىريو 1917“ ماعل )١00-185( عبارلاو )٠٠٥ ١-١4١( ثلاثلاو )105-٠١٠١(

 دبع روتكدلا 1474 ماع دادفب ےب هردصأو .هققح امك .حتفلا يبأ حتف ىلع حتفلا
 .ه١٠1 ةنس هتدالو ربتعاو .حتفلا يبأ ىلع حتفلا :ناونعب يليجدلا ميركلا

 نم انلصي ملو «رسفلا» هيف ٌدقتني «ينج نبأ ىلع ينجتلا :وه يناثلا باتكلاو

 عمج دقو .مهريغو نايبتلا بحاصو كوستملا نباو يّدحاولا هلقن ام ىوس باتكلا

 دروملا ةلجم 4 اهرشنو .ضايغ نسحم روتكدلا رداصملا كلت 2 ةرثانتملا صوصنلا
 . 191/7 ماع ,17157-717هص ؛ثلاثلا ددعلا ؛ سداسلا دلجملا ةيقارعلا

 ىّضوتملا «يبطرقلا يسلدنألا “ مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ -
 ءاملع رهشأ نم «هب صاخ يهقف بهذم هلو « یتش مولع ےب ٌريبك ملا ھ١٥٤ ةنس

 .ه1400 ةنس ًايح ناك : توقاي لاق )1١(

 ريشالب ْنظ دقو ؛نيباتكلا 114 ؛ ؛ حبصلا يف يف يعيدبلاو ٠٠١٤ /1 ؛يناولا يف يدفصلا ركذ )00

 . ۲۱ ؛ريشالب رظنا « ينجتلا وه يقابلا أو ٌدوقفم حتفلا نأ

 .دروملا يف ضايغ نسحم روتكدلا ةرشن رظنا ()
 ,لوال-١/05 ؛برغملا ٥٤۳/۲ ؛سمتلملا ةيغب 5894-2451 /۲ ؛سبتقملا ةوذج (6)

 ١900/4 ؛ءابدألا مجعم ؛700/7-507 ؛ةلصلا ءدعب امو ۷۷ /؟ ؛بيطلا حفن

 الد /5 ؛ةرهازلا موجنلا ۱۸4 /1۸ ؛ءالبنلا مالعأ ريس «579/5 ؛ربعلا ,49
 399/١- ؛نيفراعلا ةيده ۳۱۹/۱ ؛نونكملا حاضيإ ۳۲۰-۳۲۰ ۳ ؛نايعألا تايفو

 . ۲۵٤/٤-٠٠۵ ؛مالعألا 1١5/1-17: ؛نيفلؤملا مجعم 0١

 س = 0٩



 يليظألا ىلع ('!بيقتلا :هل .ًادّلجم ةئامعبرأ هتافّلْؤِم تزواج .جاتنإلا ريزغ «سلدنألا

 .يبنتملا ناويدل هحرش ے

 ءيليلفألا ديملت وهو ؛ةقلام نم ''يهابثلا نباب فورعملا دمحأ نب هللا دبع -

 هدقتنا اميف مزح نبا ىلع در هل :راعشألاو تافّللاو بادآلاب اع ناك. ًاريثك هنع ذخأو

 ادئار ابحاص داوع ناوخألا نظ دقو «يبنتملا رعشل هحرش نم يليلفألا نبا ىلع

 نسحلا نب دمحم نب هللا ديع نب يلع وه حراشلا اذه نآ يبنتملا نع ةساردلا

 "زح نبا ىلع روكذملا ٌدّرلا هل ابسنو ءاهدعب وأ ها/37 ةنس ىّوتملا يهابثلا يماذجلا

 ىّفوتملا ُنيِرَضْلا ئسلدنألا ألا يوغللا هديس نب ليعامسإ | نب ىلع نسحلاوبأ -

 ناريهشلا هامجعم اهتمدقم كو .بدألاو ةَفّللا 2 ٌةماه تافتصم هل ھ0۸٤ ةنس

 مل يناثلاو ؛ةميدق ٌةعبط عبط دق لوألا ناك نإو ,عوبطم امهالكو «مكحملاو ء.صصخملا

 ةدع ًاقّمحم عبط دقو «يبنتملا رعش نم لكشملا حرش :باتك هل .دعب ًالماك زجني

 ۰ (*ادادغبو ماشلاو رصم 2 تاّرم

 ل ىّفوتملا "بلا نباب ىَّنكملا يميمّتلا نسحلا نب ىلع نب دمحم ركب وبأ -
 ذيملت نيدشر نب حلاص هخيش ىلع ناويدلا أرق .ناوريقلا نم ّىوفل :404 ةنس رصم

 ةلصلا رظناو ء 1١4 ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأ و مات وبأ :نعًالقن «بيطلا حفن )١(

 . هيلع دّرلا ركذ لالخ نم باتكلا اذه دوجو تبثأ ثيح « ۳۲

 . ٤١١/١ ؛ةلصلا (؟)

 حرشو « ٠١4 ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامت وبأ نراقو 277 ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار )۳(

 . ٤١/١ ؛ةمدقملا ؛ يليلفألا نبال يبنتملا ناويد

 ؛سبتقملا ةوذج «هديس نب دمحأ نبا : هيفو ؛ 1748-1790 /4 ؛ءابدألا مجعم 0

 274177 /9 ؛ربعلا 2733728 /۳ ؛نايعألا تايفو ۰۲۲۵ /۲ ؛سمتلملا ةيغبو 44-۲

 فشك 1١4: ؛نايمهلا تكن ۰۱٤۳/۲ ؛ةاعولا ةيغب ٠٤١٤/٠۸ ؛ءالبلا مالعأ ريس

 . ۲۹۳/٤-۲٠٤ ؛ مالعألا ۳۹/۷ ؛نيفلؤملا مجعم ء١۱١۱ و1۹۱ ؛نونظلا

 ىفطصم قيقحتب ةرهاقلا يو « ۱۹۷١ ةنس ةيادلا ناوضر روتكدلا قيقحتب قشمد يف عبط (0)

 « ۱۹۷۷ ةنس نيساي لآ نسح دمحم خيشلا قيقحتب دادغب يفو ء١1۹۷ ةنس نيرخآو اقّسلا

 .74/7 ؛نيكزيس داؤفو 44 ؛ريشالب رظناو

 . ۱۹۸/۱-۱۹۹ ؛ةاعولا ةيغب (7)

 هم مهو اي ب



 .("اخيش نع هذخأ امك ناويّدلا حرشو ءيّبنتمل

 .ىلجعلا ('”يفلدلا ىصيصملا نادمح نب هللا دبع نب دمحم نسحلاوبأ -

 ماقأ . .يلجعلا فلد يبأ ةّيرذ نم وهو ؛نيريهشلا ةغّللا يملاع يعيرلاو َيناّمرلا ديملت

 ,هريغو توقاي هركذ «يبنتما ناويد حرش هل .ه٠4 ةنس اهيف تام نأ ىلإ رصم 4

 ةخسن ىلع ثفقو» :يفلسلا ظفاحلا لاق ."”تادلجم رشع 4 ٌريبك حرش وهو

 .نآلا (*دوقفم باتكلاو .ءهّطخ اهيلعو ءرصمب . ٠ ةنس 4ب هيلع ةءورقم

 ىّفوتملا "”يروباسينلا يدسحاولا يلع نب دمحأ نب ىلع نسحلاوبأ -
 ءامهريغو يضورعلا لضفلا يبأو يِباعّتلاك ءاملعلا رابك ىلع همولع ىّقلت .ه478ةنس
 حرش هلو . ةنّللاو بدألاو هقفلاو ريسّفتلا ج ُةّماه ًاراثآ كرتو ءىتش مولع  عربو

 ءالجتسا ىلإ اهيرقأو ةد اهرثكأو يبنتملا ناويد حورش مهأ نم وهو .يبنتملا ناويد

 ءامهريغو ةجروف نباو ينج نبا حورش نم أريثك دافأ .هراكفأ قوذتو يبنتملا يناعم

 :ريشالب لاق .ىرخأ ًانايحأ ًابوصمو ًانيح هيقباس لمعل ًالمكم هلمع ربتعا نإو
 لضفأ يينتملا راكفأ رسض هنأ ةزيمب يوّحَّتلا ملاعلا يدحاولل فرتعن نأ بجي»

 . 178/1 ؛ةاعولا ةيغب ؛ عاطقلا نبا ذخأ هنعو ء”ا“ ؛ريشالب 21(

 فشك ۱۲۸/١ ؛ةاعولا ةيغب 714/7 «تايفولاب يفاولا ۲٠٤٤ /7 ؛ءابدألامجعم (؟)

 . ۲۷۳/۱۳ ؛ةعيرذلا ۲۹۸ ؛يبنملا حبصلا 2717/١ ؛تانجلا تاضور ؛۸۱۲ /۲ «نونظلا

 .؟14 ؛يبنلا حبصلا ٤٤/١ ؛يفاولا (۳)

 .۳۲۹/۳ ؛يفاولا (:)

 . ٥۳ ؛ يرعملل يناعملا تايبأ ريسفت رظنا ؛هصوصن ضعب انتلصو نكلو ؛14 ؛ريشالب (0)

 ؛نايعألا تايفو ۲۲۳/۲ ؛ةاورلا ءابنإ ٤/ ۱۹١۹-۱١1٤ ؛ءابدألا مسجعم ()

 ؛ نيرسفملا تاقبط ء١٠٤٠ /۲ ؛ةاعولا ةيغب ٠١١١ /۲ ؛رصقلا ةيمد ۳ ٠

 2018/5 ؛يونسألل ةيعفاشلا تاقبط ٥/ ٠٠٠١ :يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ۳

 ؛ءالستلا مالعأ ريسم ۲١۷« /۳ ؛ربعلا ۱٤١ ؛ةغلبلا ۲٤۴/0 ؛تانجلا تاضور

 خيراتل قايسلا نم بختنملا ۲٠۹ ؛نييعتلا ةراشإ ٠٠٤/١ ؛ةرهازلا موجنلا 4

 . ٤/ ٠١۵ ؛مالعألا ,؟7/1/ ؛نيفلؤملا مجحم « ۱١۳ ؛روباسين

 ۲٠۸ ؛ يبث ا حبصلاو « ةرشابم ينج نبا حرش دعب هركذو ۳٤٤« /5 ؛ تايفولاب يفاولا )۷(

 . ءانثلاب ًانورقم حرشلا اذه ركذ هل مجرت نم بلغأو «يرعملا ءالعلا يبأ يحرش دعب هركذو
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 اذهل ضعت نم عيمج ءارآ مجرتي انه ريشاليو « قان در درجم نكي ملو .. ..ريسفت

رش چ غرفأ «يدحاولاف .فصولا اذه ف قحم وهو .(" !نيمدقألا نم حرشلا
 ًاريثك هح

 نباو يرعملاو تسود نباو ّيضورعلاو ينارعشلاو يمزراوخلاو ينج نبا حورش نم

 لوقنلا كلت جوتي ناكو :مهريغو يناجرجلا يضاقلاو دابع نب بحاصلاو ةجّروف

 قرشتسملا ةعبط اهّمهأو اهرهشأ «تاعبط ةدع يدحاولا حرش عبط .هتاقيلعتو هئارآب

 ٠.1411 -14501 ةنس ايناملأب غزبي ال ف تردص دقو «يصيرتيد يناملألا

 ةنس ىّشوتملا يوحنلا يناجرجلا نمحرلا دبع نب '”ارهاقلا دبع ركب وبا -
 ,زاجعإلا لئالدو ةغالبلا رارسأ :نيروهشملا نيباتكلا بحاص ءريبكلا دقانلا ها

 حرش  ينغملاو حاضيإلا حرش ب دصتقملا :هلو .يسرافلا يلع يبأ بتكب متها

 ل هرشنو هققح دقو .مامت يبأو يرتحبلاو يبنتملا نيواود نم "راتخملا :هل .حاضيإلا

 . ۱۹۳۷ ةنس ينميملا زيزعلا دبع خيشلا ةرهاقلا

 .””ربلا نبا ىلع ٌةذملت يبنتملا ناويد حرش .يريصلا ميه اربا نب هللا دبع دمحم وبأ -

8 8 8 

 ةنس ىقوتملا ؛يدركلا يروباسيئلا دمحم نب دمحأ نب 'ابوقعي فسوي وبأ -

 .70/7 ؛نیکزیس داؤف :رظناو ۲۳ ؛ريشالب (۱)

 . «هلثم اهترثك عم هحورش يف سيلو» : لاق «۳۰۳ /۳ ؛ناکلخ نبا رظنا 4

 ةراشإ 188-110 /؟ ءةغلبلا : 148 ؛ءابلألا ةهزن 49-201 /13 ؛تايفولاب يفاولا )۳)

 تاقبط ۹-٥۰ /۵ ؛ يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ء۱۸۹-1۸۸١ «نييعتلا

 ؛ةرهازلا موجنلا ؛ ١١۲-۳۳ /۱۸ ؛ءالبنلا مالعأ ريس ۰٤۹۱ /۲ ؛يونسألل ةيعفاشلا

 تالا١/٠ ؛نيرسفملا تاقبط ۰۳/۱ ؛ةداعسلا حاتقم ۲۷۷ /7 ؛ربعلا ه0

 ؛نيفلؤملامجعم ٠١7/1١ ؛ةاعولا ةيغب ٣ ۳۹-۳۷٠ ؛تايفولا تاوف ء۱

 . ٥٠1/١ ؛نونكملا حاضيإ «48/4-44 ءمالعألا 0/٠١

 عيطتسن ال١ :ريشالب لاق . «يناجرجلا رهاقلا دبع باتكو» :لاقو ۸ ؛ ؛ يبنملا حبصلا (٤)

 يناجرجلا رهاقلا دبعو [اذك] يناماسلا روصنم يبأ تامّلؤم نع ء ءيش لوق
 هللا دبعو

 . ۲۳ ؛ريشالب . . «مويلا ىلإ اهيلع رثعي مل يتلا . يناولح ا ناملسو يتاماشلا

 .77 ؛ريشالب (0)

 ؛ نيفلؤملا مجعم ۲١۸« ؛نونظلا فشك ء٤1۱۹ /۸ ؛مالعألا ۳٤۷/۲« ؛ةاعولا ةيغب 030

 ًارابخأو ًاراعشأ هل دروأو ؛ةريثك تاياور رصقلا ةيمد يف يرزخابلا هنع یورو ۲۳
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 ةبتكم 4ب ٌةميدق ٌةخسن هنم دجويو ؛ٌطوطخم وهو «يبنتملا ناويد ٌباختنا :هل ه٤

 / مقر ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم ب ةروصم اهنمو ٠١١١ مقر لوبناتساب يليربوك
 . ورشو تاقيلعت اهيلعو «بدأ

 .ه١۷٤ ةنس ىّفوتملا ىتاماشلا نيسحلا نب دمحأ نب هللا دبع نسحلاوبأ -
 .نآلا ىلإ ٌدوقفم هنأ ودبيو .يبنتملا ناويد حرش :هلو .بدألا ب ٌراثآ هل «يوغل ئوحن

 ؛يضرفلا ('!يربخلاب فورعملا هللا دبع نب ميهاربا نب هللا دبع وبأ-
 .نآلا ٌدوقفم وهو ؛يبنتملا ناويد حرش هل ء1١١٤ ةنس ىفوتملا

 ءيسلدتألا “ "يرمتنشلا ملعألا ىسيع نب ناميلس نب فسوي جاجحلا وبأ -
 2 ةماه تاقلۇم هل «برفغلا ةيرمتنش ةدلب ىلإ ةبسن يرمتنشلاو ھ1 ةنس ىّفوتملا

 ناويد حرش ىلع "هدعاسو ءيليلفألا نبا ذميلت وهو ءةسامحلا حرش اهنم بدألاو ةغللا

 حرش يه امنإ انه اهيلإ راشي نأ نكمي يتلا ةدعاسملاو ,نوخرؤملا ركذي امك بيّطلا يبأ

 ۷١١. /۲ ؛ءابدألا مجعم رظناو «ًاروهشم ًاخسان ناك هّنأ ودبيو «ةرثانتم

 )١( ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلاوبأ ٤١١ .

 ؛تايفولاب يفاولا ؛7/7 ؛ةاعولا ةيغب 27184 ؛روباسين خیراتل قايسلا باتك نم بختنملا (۲)

 ؛تانجلا تاضور ١/ 1۲۹-۸٠۹« ؛نونظلا فشك ؛ 77/7 ؛نيفلؤملا مجعم ۴ ۷

 . 11/٤ ؛مالعألا ١/ ٠٥١ ؛نيفراعلا ةيده « ۲۷۳/۱۳ ؛ةعيرذلا ١

 .۲۳ ؛ريشالب قيلعت ظحال (۳)

 )٤( ؛ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 0/ ٠١- 1۳؛ تايفولاب يفاولا ء ١/١1 « ؛ةاورلا هابنإ 248/7

 تاقبط ؛ 104 /8 ؛ةرهازلا موجنلا 2008/1 ؛ ءالبنلا مالعأ ريس ۲۹ /۲ ؛ةاعولا ةيغب

 ؛يونسألل ةيعفاشلا ١/ ٤١١ ؛نيفراعلا ةيده ١/٤0۲ ؛ نيفلؤملا مجعم ١/ ١1۷-۱۸ ‹

 ؛مالعألا ٤/٦۳ .

 هابنإ ء۸٤۲۸ /7 ؛ءابدألا مجعم ۹۷7/۳-4۷۷ ؛ةلصلا ۲۸٤۸/1 ؛ءابدألامجعم (6)

 ,غ000/18 ءءالبلا مالعأ ريس ء۸-١۸۳ /۷ ؛نايعألا تايفو ٤/ ٠1١-1۷ ؛ةاورلا

 ؛ نيفلؤملا مجعم ۲۹۲ ؛ةغلبلا ۳٠۳ ؛نايمهلا تكن «۲۰۷/۲۹ ؛تایفولاب يفاولا

 .۲۳۲ /۸ ؛مالعألا ۳۰۳-۳

 ملعألاو 11/٤ ءةاورلا هابنإو 25١/14 ؛يفاولاو ۷ ؛نايعألا تايفو يفاذك ()

 . 019 ؛ريخ نبا تسرهف ؛رظنا « يليلفألا هخيش نع هاور «يبنتملا ناويد ةاور نم

 مدس مه ىلا



 ىمسي ام وأ «ناويدلا نم لوألا مسقلا وهو « .يبنتملا رعش نم يليلفألا ا ام

 ءاجف ءانفلسأ امك يبنتملا رعش نم يناثلا مسقلا حرش يليلفألا نأ كلذ .'''ابصلا رعش

 نبا ّنكلو ؛(" دوقفم حرشلا اذه نأ ريشالب ركذ ٠ هذاتسأ لمعل ًالمكم ملعألا لمع

 .برغملاب نييورقلا ةنازخ 2 ةيطخ ةخسن هنم دجوت ؛دوجوم باتكلا نأ ركذ ةفيرش

 ملعألا هدروأ ام يليلفألا نبا لمعل ةت حرشلااذه نأ ديؤي اممو
 هحرش ة

 ًالوصوم حرّشلا اذه نوكيل» :هلوقب ذاتسألا حرشب حرشلا اذه ةقالع ىلإ راشأ ثيح

 «احورشم رعشلا عيمج كلذب لمكيف .روهشملا هفيلأت ىلإ ًافاضمو روكذملا هحرشب

 يبأ حرش نع امهب ىنغتسي نأ حرشلا اذهل هتلمكت نم ةياغلا َّنأ ىلإ ٌملعألا بهذيو

 . .هريغو [ينج نب] حتفلا

 ًالغاشتم هتيفلأف :ةيلع تفرشأو :هتحّفصت» : هلوقب ينج نبا حرش دقتنا دقو

 تيأرو «ضارغألا نييبتو يناعملا قيقحت نع بارعإلاو فيرصّللاو ةنّللا نييبتب هيف

 اهنم تالكشُلا نييبت نع هضارعإو ؛ اهيف هتباصإ نم رثكأ يناعملا ليوأت  هأطخ

 .همضهو هملظ ىلإ ًاعراست الو هلمع  ًاحدق اذه سيلو ٠ اهيلع هلابقإ نم ربكأ

 اوركذو ءاهليبس جاهنم نع اوُلضو اهليوأت 2 ءاملعلا لزام ًاريثك رعشلا يناعم نكلو

 .«"اهيف مهنم ريصقتلاو اهنع ءاملعلا نم ريثك زجع

 ءاهيناعمو اهبيرغ ريسفت» ىلع دئاصقلا هذه حرش 4 هلمع ّبصنا كلذلو

 وأ هل نسحتسا امم هيواسمو هرعش ك بيطلا يبأ نساحم ىلع هيبنتلا ىلع يوتحيو

 هب نيبتي وأ ىنعم هب ققحتي امم هركذ ىلإ جاتحي ءيش بارعإلا نم نع ّنإو .هيف حدق

 ؛ملعألا ناميلس نب فسوي جاجحلا يبأ باتكو» :لوألا نيباتك حبّصلا بحاص هلركذ )١(

 لماك حرش لوألا :ناحرش هل لهف ««ملعألل ابصلا دئاصق» : يناثلاو ؛158 ص

 يبأ ةسامحل هحرش ةمدقم يف راشأ ملعألا نأ ىلع ؟يليلقألا لمع لامكإ يناثلاو ناويدلل

 ةسامح حرش رظنا . «يبنتملا بيطلا يبأ رعش يف اصلا دئاصقو» :لاق «طقف يناثلا ىلإ ماع

 ۱ ؛نادومح لّضفملا يلع : د قيقحت «يرمتنشلا ملعألل مامت يبأ

 ) )۲؛ريشالب ٤٩ .

 ؛ ملعألل مامت يبأ ةسامح حرش رظناو ء١ ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مات وبأ (۳)

 .(۱) مقر ةيشاحلا ١

 سم ق س



 (') «ةتركذ ٌةدئاف هعم عمت وأ لخفل

 يوحنلا يتفلا نب دمحم نب هللا دبع بلاط ىبأ نب ناميلس هللا دبع وبأ -
 نيفراعلا بدألاو ةغللا ءاملع دحأ ,هغ54 ةنس ىقوتملا ,"يناورهتلا ىناولحلا
 يلع يبأ بتكب متها ٠ يج نبا ٌديملت ينينا مُلا تباث نب رمع هخويش نموءامهب
 .يبنتملا ناويد حرش : :هتافلؤم نم .حاضيإلا حرش هلو .يسرافلا

 ,ةرعملا ك دلو ؛ىرعملا هللا دبع نب دمحم نب يلع نب ناميلس'ادشرم وبا -
 مع نبا هدلاوو .ه١۹٤ ةنس اهيف كيوتو ةرعملل ةجنرفلا ذخأ دعب رزيش ىلإ لقتناو
 وهو ,يبنتملا بيطلا يبأ رعش 4 يتلا يناعملا تايبأ ٌريسفت : :هل. يرعملا ءالعلا يبأ
 يبهولا حتفلا رارغ ىلع بيطلا يبأ رعش ب يتلا يناعملا تايبأ هيف حرشي ٌباتك
 نباو يرعملا ءالعلا يبأو ينج نبا حورش نم ةماه ًةفئاط هيف دشح دقو .هلاثمأو

 يدبيو .نآلا ةدوقفملا مكحب يه ةريثك حورش ىلع علّطا هّنأ ودبيو ؛نيرخآو ةجروف
 يبأ حرشب باجعإلا ديدش وهو .ًانايحأ هيقباس حورش ضعبل ًايعوضوم ًاداقتنا
 عمأللا ١ نم يه هيف ءالعلا يبأل ةسيتقملا هصوصنو ءهنع ذخألا ريثك يرعملا ءالعلا
 .ًابيس كلذل يردن الو دمحأ زجعم ال يزيزعلا

 ,فاوّصلا دهاجمو ضايع نسحم نيروتكدلا قيقحتب قشمدب باتكلا عبط دقو
 دبع كلملا ةعماجب ءةعيرشلا ةيلك فارشإب ء١۱۹۷ ةنس ثارتلل نومأملا راد نع ردصو
 .ةمّركملا ةكمب زيزعلا

 دقو ءةمجرت ىلع هل رثعأ ملو «يبنتملا ناويدل ريبك حراش وهو ىئاسحألا -

 ؛ ةفيرش نبال ةيراغملا بدأ يف بيطلا يبأو مامت يبأ باتك نم ةذوخأم تاسابتقالا هذه ()
 . لعف هتيلو «حرشلا اذه نم رفاوتملا رادصإ ىلع لمعي هنأ فلؤملاركذو ء١۳١١

 ؛ نيرسفملا تاقبط ١/ 0۹٠ ؛ةاعولا ةيغب 1140-1144 /۳ ؛ءاسبدألا مجعم )1(
 ؛نانجلا ةآرم « ۳۹۹ /۳ ؛بهذلا تارذش ۰۳۱۳-۳۱۱ ۱٩/ ؛ تایفولاب يفاولا ؛ ۱

 . ۱١١/۴ ؛مالعألا ۹-۲ /4 ؛ نيفلؤملا مجعم ء 5/7

 ىتنفلا نبا» :لاق ٤١ /5 ؛يفاولا رظنا ءرداصم نم انركذ ام بلغأ ىلإ ةفاضإلاب ()
 .«يناورهّلا هللا دبع نب [اذك] ناملس وهو « يوحّتلا

 ؛ ءابدألا مجعم ء 15٠ /۳ ۰۲۲/۲ ؛ماشلا ءارعش مسق «يناهفصألا دامعلل رصقلا ةديرخ )£(
 . 0٠۷ ؛ءالعلا يبأب ءامدقلا فيرعت : باتك يف ميدعلا نبال يرحتلاو فاصنإلا ١+
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 يرعملا ءالعلا يبأو ةجروف نباو ينج نبا بناج ىلإ فقي ثيحب ةيمهألا نم ناك

 نأ امك .'!يناعملا تايبأ ريسفت 2 يرعم ا دشرملا وبأ هباتك ىلإ صوصن نم لقن اميف
 ۰ .".اظنلا 2 ٌةريثك ًاصوصن هحرش نم دروأ ےوتسملا نبا

 خيرات ىلع هل رثمن مل «يبرغلا يّلقصلا هللا ديبع نب "'نيسحلا ىلع وبأ -

 ىّفوتملا يلقّصلا 0 عاّطقلا نب رفعج مساقلا يبأ هنطاومل ًارصاعم ناك هّلعلو ؛هتافول

 يبنتملا ناويد يحراش دحأ وهو.ًاليلق هيلع ًامدقتم ناك امّير وأ :ةرهاقلاب ه0١0 ةنس

 بحاصلاو ةجّروف نباو ينج نباك هيقباس نم ريثك حورش هحرش كب دروأ دقف ءًاضيأ

 امم اهّلعل .هيقباس دنع اهدجت ال تاياورب درفناو .نيرخآو يموزخملاو يرعملاو دايع نب

 اميسالو ةيلقص ةريزج ىلإ مهقيرط نع ناويدلا ةياور تلصو نيذلا ةاورلا ىلع هأرق

 .يبنتملا ةيوار نيدشر نب حلاص ذيملت يميمتلا ٌربلا نباو يرصبلا ةزمح نب يلع

 تايبألا حرشو ('!ةلمكّتلا :همسا «يبنتملا ناويد ىلع حرش اذه يلع يبأل
 نسحلا يبأ باتكو» :! 'هلوقب يميدبلا هركذ ءيبنتملا بيطلا يبأ ناويد نم ةلكشملا

 لقن ے لصح ًاوهس نأ وأ رخآ ًاصخش دوصقملا نكي مل نإ «يّلقصلا نمحرلا دبع

 وبأ» مهركذ نيذلا حاّرششلا نيب نم ذإ .حيحص لكشب هدروأ ي ىدفصلا نكلو ؛مسالا

 ."ايلقّصلا هللا دبع نب نيسحلا يلع

 تو coded لد للا لكك لال T1 ؛ ىرعملل ىناعملا تايبأ ريسفت ءرظنا )0(

oYحر  AA AT CAY AYلكم لو °11 لمح  CATA AYYلوقف  

YAY IAT cT c1 E1ا  cE CYTE cTY* CYCلولا تا  

 TAV TAY كذا اال

 ./5 /6 ؛ماظنلا ءرظنا (۲)

 . ۳۸۲ ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلاوبأ (۳)

 . (يس) يناثلا ءزجلاو ء١٠ ؛لوألا ءزجلا يف يلقصلا نيسحلا يلع يبأ حرشل ققحلا ةمدقم رظنا ()

 ,رعلا ثارتلا خيرات ؛ يسلدنألا هديس نبا حرشل ةلمكت ناك امر هنأ نيكزيس داؤف یری (5)

 هش

 119 ؛يبنملا حبصلا ()

 .«هّللا دبع» هايأ ىمسو .45 /1 ؛تايفولاب يفاولا (۷)

~o — 



 ٠ رشلا اذه طوطخم نم ٌةخسن دجوي هنأ يروبجلا هللا دبع روتكدلا ركذ
 اهنمو ؛1184 مقر لوبناتسا ے2 نكي نيدلا يلو ةبتكم اهب ظفتحت .ه١۷٠ ةنس تبتك
 مليوس ويأ رونأ روتكدلا فشتكاو ء۲۷٥٠ مقرب ةرهاقلاب تاطوطخلملا دهعم ےب ةروصم

 رثعف ءظحلا هفلاح دقو .حرشلا اذه نم ريخألاو يناثلا مسقلا لّثمت ةخسنلا هذه نَا
 :ةرتاكدلا ماق امك ء١۱۹۸ ماع نامع 2ب ردصو .يّلَقصلا حرش نم لوألا مسقلا ىلع
 اذه نم يناثلا ءزجلا قيقحتب يلموُشلا يلعو مليوس وبآ رونأو ةرفاعجلا دجام
 امك - -دوقعم مزعلاو :خيرات ريغ نم ندرألاب كومريلا ةعماج نع ردصو .حرشلا
 بسح ٌبّترم حرشلا نأ ىلإ ريشنو .هرشن ةعباتمو قيقحتلا لامكإ ىلع -اوركذ
 .ينج نبا ال يدحاولا جهنم قفو يخيراتلا لسلسُتلا

 بيطخلا ماطسب نب نسحلا نب دمحم نب ىلع نب ىيحي ايركز وبأ -

 وهو «بدألاو ةنللا ةمئأ نم ٌريبك مامإ ءه7١05؟ ةنس ىفوتملا ,يتابيشلا "يزيربتلا يزيربتلا
 تافّلؤم هلو .دادغيب ةيماظنلا ةسردملا ےب اسردم ناك .يرعملا ءالعلا يبأل راب ٌديملت

 ,تادلجم رشع ا عقي .يبنتملا ناويد ىلع محض حرش هل . . اهنم ٌريبك مسق عبط ةريثك

 اهمهأ . ٌةيطخ حسن هنم دجوي .[اهفيفختب وأ داضلا ديدشتب] ) حضوملا .همساو
 ناويدل نوقحأللا حارشلا لقن دقو لك )51١1 مقر تحت سیراب ةخسن
 .هئارآو يزيربَّتلا صوصن نم ًاريثك يبنتملا

 ىتاهبصألا دمصلاد يع نب دمحم نب يلع نب نيسحلا نيدلا ديؤم ليعامسإ و بأ -

 )١( ؛ نيسرادلا راثآ يف ينبتملا بيطلاوبأ ۳۸۲.

 ةاورلا هابنإ 191-141 /1 ؛نايعألا تايفو ء١۲۸۲ -7871 /1 ؛ءابدألا مجعم )0
 ؛ءالبنلا مالعأ ريس ,اا/4 -اا/7 ؛ءابلألا ةهزن ء۲۴۳۸ /۲ ؛ةاعولا ةيغب 2,230
 حاتفم :515 /۲ ؛نيفراعلا ةيده 4۹۲ و 1١8 ؛نونظلا فشك ؛۲۷۱ ۹
 . ٠0۷-٠١۸ /۸ ؛مالعألا ۲٠٤١/۱۳ ؛نيفلؤملا مجعم ١//1١17« ؛ةداعسلا
 هنم رظناو ء147 ؛ةوابق نيدلا رخف روتكدلل هحورشو يزيربتلا بيطخلا جهنم رظناو
 , ۲۰۸ - ۲۰۷ ٤/ ؛نايبتلاب نراقو «؛١

 يف يدصلا دعو ؛«يزيربتلا ايركز يبأل حضوملا باتك» : لاقو ۲٠۸ ؛ يبا حبصلا م
 . . «يزيربتلا» :لاقو ٠١١/١ ؛تايفولاب يفاولا «هحارش ةلمج

 .75/5 ؛نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات ()

 س خ7” مع



 دمحم نب دوعسم ناطلسلل ةرازولا يلو باّتكلا ءارزولا نم ٌرعاش «''يئارغط ىئارغطلا

 ةموصخ بسب ؛041 4 وأ 0١7 ةنس دومحم ناطلسلا هلتقو :.(لصوملا بحاص) يفوجلسلا

 ."ايبنتملا ناويد حرش هل :"!هجعلا ةيمالب ةفورعملا هتديصقب رهتشا ؛نيوخألا نيب تثدح

 نباب فورعملا يلقصلا يدعّسلا ىلع نب رفعح نب يلع مساقلا وبأ -
 يبتتملا ناويد هيلع أرقو .('ربلا نبا ىلع ذملتت .ه١٠٠ ةنس ىفوتملا ««!عاطقلا
 داف امك هحورشب رّذأت هّلعلو ءّربلا نبا خيشو يبنتملا ذيملت نيدشر نب حلاص ةياورب

 ركذو ءيبنتملا ناويد حرش هل ءامهريغو ءالعلا يبأو ينج نباك نيمدقألا حورش نم

 :7؟/4 ؛ربعلا 180-190 /؟ ؛نايعألا تايفو ۰۱۱۱۸ - ۱۱۰7/۲ ؛ءابدألا مجعم' )١(

 , 57١/١5 - ٤۳۹ ؛تايفولاب يفاولا ؛(015 هيف هتافوو) 104/14 ؛ءالبنلا مالعأ ريس

 تاضور : 74 ؛نونظلا فشك ۱۹۷/۱-۱۹۸ ؛ةداعسلا حاتفم 5٠١ /۳ ؛نانجلا ةآرم

 مالعألا ۷1/۲۷-۸۸ ؛ ةعيشلا نايعأ «(017“ هيف هتافوو) 181-187 /* ؛تانجلا

 . ۲۷۵ ۲۷٤/۱۳ ةعيرذلا ۲/۲

 .يدفصلل مجسملا ثيغلا : اهمهأ ةدع حورش اهل (۲)

 . ۲۷۵/٠۳ ؛ةعيرذلا يف ينارهطلا كرزباغأ خيشلا هركذ (۳)

 ١07/١- ؛ةاعولا ةيغب ,775/7-7729 ؛ةاورلا هابنإ 7377-2374 /۳ ؛نايعألا تايفو (:)

 ؛بهذلا تارذش :0//7717-78 ؛تانجلا تاضور , 70 :نيّيعتلا ةراشإ 4

 ؛نونظلا فشك 0١4(: هيف هتافوو) ١٠٦١۹-۱1۷٠١ /4 ؛ءابدألا مجعم ء 41-64

 .174 ٤/ ؛مالعألا ‹ ٥۲/۷ ؛نيفلؤملا مجعم ءالال4 و۳

 )٥( ؛ءابدألامجعم ١775/4 . ؛ريشالب رظناو ۳۳.

 .ن.م ؛ريشالب ()

 لقنو ؛«عاطقلا نب رفعج نب يلع باتك» : لاقو 774 ؛ يبنملا حبصلا يف يعيدبلا هركذ 0

 قرشتسملا ققح دقو «ةيرصملا بتكلا راد يف هنم مسق دجويو «ًارارم نايبتلا بحاص هنع

 «ةيلاطيإلا ةيقرشلا تاساردلا ةلجم يف 1466 ةنس هرشنو ؛حرشلا اذه ونايتزير يلاطيإلا

 اذه نم ةرئانتم ًاعطق ضايغ نسحم روتكدلا عمج دقو . 44 ؛ يبنتملا نع ةسارلا دئار عجار

 «دروم لا ةلجم رظنا « عاطقلا نبال يبنتملا رعش نع لكشملا حرش :ناونعب اهرشنو «حرشلا

 ؛ نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات ؛رظناو ء550- ۲۳۷ ؛ثلاشلا ددعلا «سداسلا دلجما

 . .«هضماوغو يبنتملا رعش نم عومجم» وأ «يبنتملا تايبأ ضعب حرشا» : هيفو “۳



 . )ويلا ٌدوقفم هلأ ريشالب

 نوهشملا یسلدنألا یوحلا ىسويلطبلا “ديسلا نب دمحم نب هللا دبع -

 باضتقالا باتك :اهرهشأ نم ةريثك ٌتاَمّلْؤم هل ؛ءابدألا ةاحّتلا نم ه١ ةنسىفوتملا

 : 4 تمج رت 4 ناكلخ نبا لاقو .!" أيبنتملا ناويد حرش: هل ءباّتكلا بدأ حرش

 برغل نم عرخب ل هَّنِإ :ليقو .هيلع فقأ ملو « .يبنتملا ناويد حرش هل نأ تعمسو»

 ةنس ىّضوتملا ؛ "'يرشخمزلا دمحا نب رمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبأ -

 مسق عبط دقو .ًاعيمج اهيف ٌتاَفّلْؤِم هلو بدألاو ةفّللاو وحنلاو ريسفتلا خب مام 0۸

 عيبرو ىصقتسمملاو قئافلاو لصفملاو ةغالبلا ساسأو فاشكلاك هتافلّؤم نم ٌريبك

 هنم دجويو « .يبتتملا رعش ىلع يدحاولا حرش نم  طقتلملا :باتك هل .اهريغو راربألا
 .بدأ )۱٤١( مقر تحت ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع ةبتكم 4 ةّيطخ ةخسن

 )١( ؛ریشالب 77.,

 نبال ةلصلا ١/ ۳۸١۵-۳۸1 ءديعس نبال برغملا ۹١/۳١-4۸ ؛نايعألا تايفو (۲)

 2,077 /19 ؛ءالبنلا مالعأ ريس « 605-55 /۲ ؛سمتلملا ةيغب « 555 -5 ٤١ /۲ ؛لاوكشب

 . ٠١٤١/٤ ؛مالعألا ء ۱۲۱/۱-۱۲۲ ؛نيفلؤملا مجعم

 . 01/۲ ؛ةاعولا ةيغب «079 ١١/ ؛تايفولاب يفاولا (۳)

 44 :ريشالب «رظنا «دیسلا نبال حرشلا اذه ةبسن يفريشالب ككش دقو ۹٦< /۳ ؛نايعألا تايفو (4)

 ذإ ؛هعضوم ريغ يفك شلا اذه نأ اريتعم « ةفيرش نب دمحم روتكدلا هيلع درو «هنم (۷) ةيشاحلاو

 . ٠١١ ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلاوبأو مامتوبأر ظنا . عجارم ةّدع يف درو ديسلا نبا حرش نأ

 تايفو +575 /7 ؛ةاورلا هابنإ 2717/4 ؛ءابلألا ةهزن 25551 - ۲۹۸۷/٦ ؛ءابدألا مجعم (0)

 ؛ةاعولا ةيغب ء١7/١16 ؛ءالبنلا مالعأ ريس ء١٠ 7/5 ؛ربعلا ء178/5 ؛نايعألا

 21١4/7 ؛يدووادلل نيرسسفملا تاقبط ؛«١4 ؛يطويسلل نيرسفملا تاقبط ؛4 5

 1١85/1١١- ؛نيفلؤملا مجعم ء١١۱-۸/۸٠۱ ؛تانجلا تاضور :7 44 ؛نييعتلا ةراشإ

 . ۱۷۸/۷ ؛مالعألا ۷

 :!/46 اهمقر ركذو ««يدحاولل يبنتملا رعش حرش نم ىقتنملا» : هيفو ء۷۸ /۷ ؛مالعألا رظنا (7)

 ةغللا عمجم ةلجم يف «ةرونملا ةنيدملا تاطوطخم نم بختم ا : ةلاحك اضر رمع ةلاقم رظناو

 يبأل يبنتملا رعش حرش نم طقتلملا : هيفو ء١1۹۷ ماعل ء١٠ ص۸٤ ؛دلجملا ؛قشمدب ةيبرعلا

 .روكذملا لاقملا نم «يدحاولا» ةملك تطقسو . يرشخمرلا دمحم نبرمع نب دومحم مساقلا

 همس ه9 ل



 ةنس ةبطرقب ىّفوتملا يقفاغلا لاصخلا ىبأ نب دمحم هللا دبع وبأ -

 ًاحرش ناويّدلا حرش هنأ "ري ريشالب ىريو «هنامز ے ةيلاع بصانم لغش ه۰

 .5ال مآ ًائيش هنم نود دق ناك اذإ ام يردن الو .ًايهفش

 ةزمح نب. هلا ديع نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب هللا ةيه تاداعسلا وبأ -

 وحنلاو ةغللا ء ءاملع نم ربك ٌملاع , 017 ةنس ىفضوتملا !يرجُشلا نباب فورعملا

 وهو .اهريغو (“ 'يرجشلا نبا يلامأ : :اهرهشأ نم تافتصم ًاعيمج اهيف هلو بدألاو

 قرعم وهف «يدنكلا نيدلا جاتو يرابنألا نبال ٌداتسأو يزيربتلا بيطخلا نبال ٌديملت

ًاسرد ينج نبا بتكب ٌمتها دقو ؛ :يبنتملاب نيمتهملا ىلإ باستنإلا 2
 ءًاحرشو ًاسيردتو 

 ناويد حارش نم يرجّشلا نبا دعي. عملا حرشو يكولملا فيرصتلا حرش :هلو

 مل حاّرشلا نا رق ام اهيف رسض .سلاجملا نم ددعب (”هيلامأ كب هصخ دقف !يبتتملا

51 ؛ باوتلا دبع ناضمر روتكدلا ةمجرت ؛ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات )01(
 ٠ 9/1

 ) )۲؛ريشالب ٥۰ .

 ةهزن «45/1 ؛نايعألا تايفو ۲۷۸ ؛ةغلبلا ۲۷۷٥-۲۷۷٦ /5 ؛ءابدألا مجعم (۳)

 ريس ١١5/5 ؛ربعلا ۳۵/۳ ؛ ةاورلا هابنإ ۳٤٤/۲ ةاعولا ةيغب ء ٠٤ ٠ ؛ءابلألا

 ؛754-511 /۲۷ ؛تايفولاب يفاولا ۳۷۰ ؛نييعتلا ةراشإ ٠۰ ؛ ءالبثلا مالعأ

 ةيده 4-2175 ؛ تانجلا تاضور ۷٤/۸ ؛مالعألا ۳ ؛ نيفلؤملا مجعم

 يلامألا باتكل ةضيفتسملا ةمدقملا رظناو . ١ ؛ ةعيشلا نايعأ « 006 /؟ ؛ نيفراعلا

 . باتكلل هقيقحت يحانطلا دومحم روتكدلا اهب رّدص يتلا

 يجانطلا دمحم روتكدلا هعبطو ؛ 1744 نكدلا دابأ رديحب نيأزج يف يلامالا باتك عبط 69

11 ةنس رصمب يجناخلا ةبتكم نع تادلجم ةئالث يف تردص «ةققحنم ٌةيملع ٌةعبط
 ؛ 15

 . انتالاحإ يف ريشن ةعبطلا هذه ىلإو

 . 706 ؛ريشالب رظنا (0)

 كلذ لعلو ؛707-1174 ص ۸٤( ۸۳۰۸۲) سلاجملا < «يلامألا نم ثلاثلا دلجلا رظنا (1)

 ذيملت يرابنألا : نباو يرجشلا نبا امهدعب نمو .. .) ضاّيغ نسحم لوقب دوصقملاوه

 دلجما «دروملا (احضاو يرعملا رثأ هيف ظحلن يبنتملا ناويدل حرش ءالؤه نم لكلو «بيطخلا

 . ٠١۹ ص ؛عبارلا ددعلا ؛ عبارلا



2 3 
 0 ام وع () . ۶ 5 ما
 .حارشلا نم هیمدمىم صعب ىلإ راشاو 1 !للخلا اذه دسي وه مامف «مورسمي

 .تادلجم ةعبرأ 2 6 ةنس توريب د ةيملعلا بتكلا راد نع ردص امك (۱۹۷۵-۱۹۸۰) يتنس نیب ام ءازجأ ةينامث ب سابع ناسحإ روتكدلا اهقّقح امك .ةرهاقلا 2 باتكلا اذه نم ماسقأ عبط دقو .ةريزجلا لهأ نساحم 4ب ةريخذلا ؛ هتافّلُؤم رهشأ نم روم رعاش بيدأ ,ه017 ةنس دعب ىفوتملا يسلدنألا ىنيرتنشلا ماسي نب ىلع ءنسحلاوبأ -

 . 2 3ك ءا 15 JES ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم 2ب روشنملا ميقلا هثحب ك ةيادلا ناوضر روتكدلاو ««ةبراغملا بدأ 4 بيطلا وبأ و مامت وبأ» هباتك 2 ةفيرش نب دمحم روتكدلا امهو .يقيقحلا باتكلا فّنؤم نايبتو هباحصأ ىلإ قحلا ةداعإب نارخآ ناثحاب ماق دقف .يقيقحلا هبحاص ىلإ باتكلا ةبسنب عطقي مل سابع ناسحإ ناك اذإو .«هفيلأت نم هلأ ىلع دت ةّيزم ٌةَّيأ باتكلا 2 سيل» راق ثيح .برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات :هباتك و ساع ناسحإ روتكدلا هراثأ «كش عضوم تناك ةريخدلا بحاص ماس نبا ىلإ باتكلا ٌةبسن نأ لإ ةريخدلا فلؤم هسفن وه اذه ماب نبا نأ ىلإ نأمطاو ۷۰ ةنس رشنلل ةيسنوتلا رادلا نع ردصو ساه ةمئدقمب هردصو (يوحتلا ماسب نبال هيناعم لكشُمو يبنتملا تاقرس) باتك روشاع نب رهاطلا دمحم خيشلا ققح
 عم ص ا 7

 نبا نطوم ةيرتنش نم رخآ يسلدنأ وه باتكلا فلؤم نا نيثحابلل نيبتو ,")قشمدب

 . هل حنس ام هدنع نم دازو « حارشلا هلاق ام ركذو «هيلع ملكت ؛بيطلا يبأ رعش ىلع هرصق [اذك] سلجم ةمتخو» : ۲۹١/۲۷ ؛ يناولا يف يدفصلا اق 002(
 ؛ نينلؤملا مجعم ,11+/4 ؛مالعألا ۹۹۹/۳ ءابدألا مجعم ١/ /401  ؛ برغلا ىلح يف برشا ةفز

 هّنكلو «يبنتملا نع القتسم ًاباتك عضو ماس نبا ذأ ىلع لدي ام لعفلاب انيديأ نيب اميف سيل 4 ٠۷٠۲/۱ ؛نيفراعلا ةيده ٥٤١/١ ؛نونكملا حاضيإ ؛۸۲ ؛نونظلا فشك « ۷-٤٤
 . ةريخذلا نع ةلوقنم اهّلعلو ؛ يبنتملا رابخأب ماسب نبا مامتها ىلع لدت ةكمق هيفو ۲۱۲ ؛يبنملا حبصلاو ؛٠0 ؛ريشالب رظنا ةقيمع ةفرعم ناويدلا فرعي ناك

 .(4) مقر ةيشاحلا رظناو 87-4007 ؛ سابع ناسحإ روتكدلا «برعلا دنع يبألا دل خيرات )€(
 . ۲-1۳0 ؛ ةيراغملا بدأ يف بيطلاوبأو مامتوبأ )0(
 ,(49 ددعلا )۷١( دلجلا ؛قشمدب ةييرعلا ةغللا عمجم ةلجم ؛هبحاص ىلإ هتيسنو هلاصأ لإ نرو هبف لوقلا «يوحنلا ماسب نبال «هيناعم لكشمو يبتلا تاقرس : باتك ()

~~ OTA دس 



 ةنس ىفوتملا يوحنلا '' اجاّرّسسلا نب كلما دبع نب دمحم خيشلا ةمّالعلا وهو :مانسب
 ءزجلا وه امّنإو: القتسم ًاباتك سيل ماّنسب نبال بس ام ناو .رهشألا ىلع م٠
 رئاخذو بادآلا ر هاوج» :همسا ,باتك نم ينيرتنشلا حارسا نبال ريخألاو عبارلا
 ,190باّتُكلاو ءارعشلا

1 

0 

 CY ىئابيمشلا ىبلحلا عاوأولا نيسحلا نب هللا دبع نب رهاقلا دبع جرفلا وبأ -

 ل هسيردتل سلج دقو هيف نيزربملا وحنلا ءاملع نم ملاع .ه١۵۵ ةنس ئفوتملا
 ًاهاجتا هجّني حرش هنأ ودبيو يبنتملا ناويد حرش :هتافّلؤم نم .رعش هلو ؛قشمد

 .اضيأ ًايبارعإ

 .7250ص «(۲) ددعلا )۷١( دلج ا ؛ عمجملا ةلجم رظناو « ٣۱۱-1۲۲ ص

 حاضيإ ۲٥۸/٠١ ؛نيفلؤملا مجعم « 51/4 ؛تايفولاب يفاولا ٠١١/١ ؛ةاعولا ةيغب ()

 دمحم قيقحت «يشآ يداولا جمانرب رظناو ١/ ۲٤۹ ؛مالعألا ۳۷٤/١ ؛نونكملا

 . ۳٠۰ ؛ ظوقحم

 ٌراصتخا هنأ ناملكوربىريو ۳٠۲ مقرب لايركسوألا ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هنم دجوت (۳)
 نأ ىلع 704 /0 ؛ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ؛رظنا «قيشر نبال ةدمعلا باتكل
 امنيب ««هطالغأىلإ هيبنتلاو قيشر نبال ةدمحلا رصتخم» : هتانّلؤم نيب نم هل ركذ يلكرزلا
 هانتبثأ امك ««باتكلاو ءارعشلا رئاخذو بادآلا رهاوج» :نونكملا حاضيإ يف يدادغبلا ركذ

 2049 ةنس هتافو ركذو .[يرمتنشلا : عوبطملا يف] ينيرتنششلا جارسلا نبال هازعو «نتملا يف
 .لاوقألا دحأ

 -159 7/١19 ؛قشمد خيرات رصتخم ؛« ١100-1601 /۲ ؛ماشلا ءارعش مسق ؛رصقلا ةديرخ ف

 «5١٠/؟ ؛ةاعولا ةيغب 2185/7 ؛ةاورلا هابنإ ١۲-٥۳ /۱۹ ؛تايفولاب يفاولا « ۰

 ركذو 417/١: ؛نوتظلا فشك ؛ 16/7/14 ؛ بهذلا تارذش ؛۳۲۲ /0 ؛ةرهازلا موجنلا

 ؛نيفراعلا ةيده ء١۲۷۳ /17 ؛ةعيرذلا ٠١-2711 /ه ؛نيفلؤملا مجعم . 117 هتافو نأ

 «رداقلا دبع» هيفو ريشالب رظناو : 45/4 ؛مالعألا 0١

 )٤( هالعأ اهيلإ راشملا رداصملا بلغأو ؛ 51 4 ؛يفاولا رظنا .

 حرشيو «وحنلا اهب ْئرقُي ناكو ؛ةرم ريغ قشم وشمد ىلإ ددرتو» : ةاورلا هابنإ يف يطفقلا لاق 20(

 . ۱۸٦/۲ .«هيرعيو «يينتملا ناويد

 سس م9584 -



 ىضوتملا | ءيوحتلا يدادغبلا 'ناهدلا نب كرابملا نب ديعس نيدلا جات دمحم وبأ-
 هل .جاتنإلا ريزغ ٌرعاشو ٠ ,وحتلاو ةنّللا ءاملع نم ٌليلج ملاع ٠ 5 ةنس لصوملا لب
 ركذو يلع يبأل حاضيإلا حرش هلو « ينج نباو يلع يبأ بتكب متها دقو ماه تافلۇم
 تادلجم ثالث ےب ينج نبال عمللا حرش هلو ٌةدّلجم نوعبرأو ثالث هنأ هريغو توقاي
 .باتكلا اذه حورش ةرثك عم هلثم رأ ملو : :ناكأخ نبا لاق «ةرغلا» :هامس

 يناعملا نم ةيدنكلا | ذخآملا ك ةيدعسلا ةلاسرلا :اهمسا ءنآلا ةدوقفم ةلاسر هل
 اهاًمسو ؛ ءيئاًطلا مامت يبأ نم يدنكلا يبنتملا تاقرس 4 ثحبت ةلاسر يهو :ةّيئاّذحلا
 ىلع ًادودر ةلاسرلا هذه تراثأ دقو .يبتتملا تاقرس باتك : يبهدلاك مهضعب
 هذيمالت نمو .ًاقحال یرنس امك «كاردتسالا» ىمسملا ريثألا نبا در اهّمهأ ءاهبحاص
 .9نايبتلا بحاص نخأ هنعو ٠٠١ ةنس ىفوتملا ينيسكاملا "رحلا وبأ

 يقرلا ىملسلا كلملا دبع نب نسحلا نب ميحرلا دبع نب ىلع نيدلا بذهم -

 نمو .ىرجشلا نباو و يقيلاوجلا ىلع أرق ..ه١۵۷ ةنس ىفوتملا « !,ءاصعلا نباب فورعملا

 مجعم ١//0810, ؛ةاعولا ةيغب ٠٠١/٠١ ؛تايفولاب يفاولا 2ه8-1ا//؟ ؛ةاورلا هابنإ (1)
 ٠١, ؛نييعتلا ةراشإ ۳۸۲-۳۸۵ /۲ ؛نايعألا تايفو ۹-۰۱۳۷۲ /؟ ؛ءابدألا
 تاقبط :74 /۳ ؛نانجلا ةآرم ۰-0۸۲ ؛ءالبنلا مالعأ ريس 5٠1/5 ؛ربعلا
 ٤/ ۵٤- ؛تانجلا تاضور ١908 ؛نايمهلا تكن < 1814-1817 ١/ ؛يدووادلل نيرسفملا
 ٤/ 714-77١ ؛نيفلؤملا مجعم ؛۳۹۱/۱ ؛نيفراعلا ةيده , ۲ ؛نونظلا فشك 1
 يبرعلا بدألا خيرات ۳ ؛مالعألا و١50 0 ؛نونكملا حاضيإ
 يي ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات ء ١17١١05 ؛ناملكوربل

 نبا ىلع دادغب يف سردو «لبرإ يف دلو «يوحنلا ريرضلا ينيسكاملا ناّير نب يكم مرحلاوبأ ()
 ةن يفوت «يبطرقلا نودعس نباىلع لصوملا يف مش ؛يرابنألا نب تاكربلا يبأو باشخ ا
 .79/84/0 ؛نايعألا تايفو ۳۲۰ /۳ ؛ةاورلا هابنإ ۲۹۹ /۲ ؛ةاعولا ةيغب : رظنا .ه ۲

 مرحلا بأ مهنمو « يبنتما ناويد مهيلع أرق ًاخويش باتكلا ةبطخ يف نايبتلا بحاص ركذ )۳(
 ريغ نالدع نبال هتبسن يف ةلدالا نكلو «يربكعلل سيل نايبتلا نأ تباثلاو « ينيسكاملا
 .77 ؛ريشالب عم نراق . . ةيعطق

 «نانجلا ةآرم ۲١۷ /۵ ؛بهذلا تارذش 417 ؛ةاورلا هابنإ ٠۷١ /7 ؛ةاعولا ةيغب )٤(
 ٤/ ۱۲۹٤ ؛ءايدألا مجعم ء1/5-110 ؛ ةبهش يضاق نبا تاقبط +7

 تهمل



 .ةفللاو وحنلاب ًاملاع ناك ءيرب نباب عمتجاف ,رصم لخد .يربكعلا ءاقبلا وبأ هتذمالت
 ناكلخ نبا هنع لاق . يبتتملا ناويد حرش هل ٠ .وحنلا 2 هنم رثكأ ةفللا ب ناكو

 قارعلا ب ٌريثك عمج هيلع هأرقو .ٌةياورو ًاملع يبتتملا ناويدب ًاقراع ناك : يدفصلاو

 :يبهذلا لاقو ««يبنتملا ناويدب ًافراع ناكد : ةيغبلا ب يطويسلا لاقو .«رصمو ماشلاو
 .«أرعش هل تعمس الو. ًافّئصم هل ٌفرعأ الر: لاق توقاي ّنكلو «فيناصتلا بحاص»

 'يرابتألا هللا ديبع نب دمحم نب نمحرلا ديع نيدلا لامك تاكربلا وبأ -
 تاقبطو ءابلألا ةهزن :بحاص .وحنلاو ةفللا ءاملع نم ملاع ه۵۷۷ ةنس ىفوتملا
 يتاغم :همساو ؛يبنتملا ناويد حرش هل «يقيلاوجلاو يرجشلا نبا ذيمالت دحأ «ءابدألا

 يأ] هتصقو» لاق ثيح .ءايلألا ةهزن 3 يبنتملا ةمجرت 4 هرکذ دقو «يناعملا

 راشأو .«هناويد حرش يناعملا يناغم باتك ب ٌةافوتسم اهانركذ دقو ؛ٌةروهشم [يبنتملا

 :ناويدلا حار يدفصلا دعو ءيبنتملا ناويد جرش : :هومسو .نوريثك حرشلا اذه يلإ

 نمحرلا دبع باتكو :هلوقب يعيدبلا هركذو .«ديج وشو» : لاقو «يرابنألا نبا :مهنمو
 .نآلا ٌدوقفم وهو .يرابنألا دمحم ني

 ت و . 0

 ىفوتملا ءيوحنلا بيدالا "يطلبلا نوجيه نب ىسيع نب نامثع حتفلا وبأ -

 مالسعأ ريس /۲۳۲-۲۳۳ /۲۱ ؛تايفولاب يفاولا .58/7 ؛نايعألا تايفو ؛06

 . 11١/1 ؛نيفلؤملا مجعم 770-749 ٤/ ؛ربعلا 017/8/7٠١-514: ؛ءالبنلا

 ريس ء۱۳۹٠ /۳ :نايعألا تایفو «487-838 /۲ ؛ةاعولا ةيغب ٠١۹-۱۷١ /۲ ؛ةاورلا ءابنإ )١(

 « 184 /۷ ؛ىربكلاةيعفاشلا تاقبط 772١/4: ؛ربعلا ء117/7-١110 ؛ءالبنلا مالعأ

 2770/١ ؛تايفولا تاوف «184 ؛نييعتلا ةراشإ ١/ 235١ ؛يونسألل ةيعفاشلا تاقبط

 مجعم ١27-؟9/0 ؛تانجلا تاضور ؛744 /5و ۲٤۷-۲۰۰ /۱۸ ؛تايفولاب يفاولا

 هبتكل نيققحلا تامدقم رظناو .۳۲۷ /۳ مالعألا ۰۲١ ؛ريشالب ۰ ۱۸۳/۰-۱۸٤ ؛نيفلؤملا

 .ةغلبلاو فالخلا لئاسم يف فاصنإلاو ةيبرعلا رارسأو ةلدألا عملو ءابلألا ةهزنك ةعوبطملا

 .۲۹۹ ؛ءابلألا ةهزن (۲)

 151١-١151 /5 ؛ءابدألا مجعم ء186-741 /۲ ؛ماشلا ءارعش مسق ءرصقلا ةديرخ (۳)

 تاوف 1170-2115 /۲ ؛ةاعولا ةيغب « 494 ٤/ ؛نيتْضورلا بانك 745 /۲ ؛ةاورلا هابنإ

 ؛تايفولاب يفاولا رظناو «14//591-507 ؛تايفولاب يفاولا « 5 5-57 57” /7 ؛ تايفولا

 . يبنتملا ارش نم هدع ثيح ءاضيأ " 57

 س ماو س



 .كلذ ريغو ضورعلاو وحنلاو بدألا ذب ٌةديدع تافلؤم هل تاکو ٌرعاش .ه045 ةنس

 ن. ىضوتلا "يزرلا نيسحلا نب رم نب دمحم نيدلا رخف هللا دبع وبا -

 :يبتتملا ناويد حرش هل . .ريبكلا يزارلا ريسفت بحاص ٠ :ريسفتلا ةمئأ نم مامإ ؛ 11

 نإو .«ليق اميف نيدلا رخف مامإلا» : لاق هّنكلو .هحارُش نيب نم يدفصلا هدع دقو

 .هل مجرت امدنع هتافّلؤم ةلمج 2 هدع دق ناك

 يريربلا يشكارملا ىسيع نب تخيلي نب زيزعلا دبع نب ىسيخ سوم دا
 نبأ اهددحو ل !ههضعب لوق ىلع 1١97. ةنس ىفوتملا (7 لوزجلاب فورعملا

 ىلإ داعو ءجحو « ,قرشلا ىلإ لحر ٠ 0 0 ىلإ مهضعب اهدر امنيب ۰ ناكلخ

 .يرب نبا ذيمالت نم وهو .برغملا هدالب ىلإ داع مث ,رصم

 . "نکلا ٌدوقفم وهو « يبتتملا ناويد ىلع ينج نبا ريسفت راصتخا هل

 ؛تابيفولاب يفاولا ۲٤۸/٤-۲١۲ نايعألا تايفو 1086-1041 /1 ؛ءابدألا مجعم )010(
 مالعأ ريس ۸۱-۹1 /۸ ؛ يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ؛ 44 1 ؛رظناو « ٤-۲٥۹

 موجنلا 8-۱۹ ؛ربعلا ١١/١۷-٠٤ ؛ةباهتلاو ةيادبلا ۲١/ ٠٠١-٠١٠ ؛ءالبنلا
 /f0\-0» ؛ةداعسلا حاتفم « ۳١-٤٤ /۸ ؛تانجلا تاضور ۱۹۷/1-۱۹۸ ؛ةرهازلا
 ١/ ۳٠١. ؛مالعألا ۷۹-۸٠‹ /۱۱ ؛نيفلؤملا مجعم ٠۷ ١-2٠١8 /۲ ؛نيفراعلا ةيده

 :؟75 7/4 ؛بمهذلا تارذش ۲۳۹٣/۲-۲۳۷« ؛ةاعولا ةيغب ,١٠38-ا/4 /؟ ؛ةاورلا هابنإ )۲(

 ؛ربعلا «14848/7-440” ؛نايعألا تايفو «515- 11١/7- ؛ةبهش يضاق نبا تاقبط
 . ١66 ؛ مالعألا ‹۲۷ /8 نينلؤملا مجعم . ۲٤۷-۲٤۸ ؛نييعتلاةراشإ ٥

 . ۲۳٣/۲ ؛ةاعولا ةيغب ٨۸ ؛ يناميلل نييعتلا ةراشإ )۳(

 . ٤۹١ /۳ ؛نايعألا تايفو (5)

 .كلذب عطقي ملو ۳۷۹/١ ؛ةاورلا هابنإ )0(

 2850/1 ؛تايفولاب يفاولا رظناو .هيلع علّطا هنأ ركذو ٤1٨٩ / ؛نايعألا تايفو 7
 يف بيطلا وبأو مات بأ رظناو .«يبنتلا حرش يف ينج نبا ريسفت يلوزخلا رصتخاو» : لاق
 . ۱١۷ ؛ةيراغملا بدأ

 . ٥۲ ؛ریشالب رظنا (۷)
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 زرطما نب ىلع نب ديلا دبع مراكلا ىبأ ني رصان حتفلا وبا نيدلا ناهرب -

 ركذ ' '!يزرطملاب فرعي روهشم يوحن بيدأ ه١٠1 ةنس مزراوخب ىفوتملا يمزراوخلا

 يهو ؛ه0۳۸ ةنس دلو هنأ ذإ نيب طخ اذهو .يرشخمزلا ىلع أرق هنأ يطويسلا

 ت افلم كرتو هقفلاو وحنلاو ةفللا ك اعراب ناك . رش , هيف جوت يتلا ةنسلا

 .يبنتملا ناويد حرش هل .ًاعيمج اهيف

 ئدادغبلا ىدنكلا يريمحلا ديز نب نسحلا نب دي دز نيدلا جات تاسيلا وبا -

 نب هللا ةبه ذيملت وهو .ه١١1 ةنس ىّضوتملا ؛ءىرقملا يوغلالا يوحُتلا يقشمدلا

 ريزو ناكو ء«ه017 ةنس بلحب ماقأ ءيقيلاوجلا روصنم يبأو باشخلا | نباو يرجشلا

 ءيرقمو رعاشو بيدأ .ةامح بحاص رمع نيدلا يقت هيخأب لصّتاو هاش خورف

 اهنم عمجو «ةسيفتلا بتكلا ءانتقاب ًاعلوم ناك ءوحنلاو ةنللاو بدألا ب ٌراثآ هل ملاعو

 هنم دجويو .يبنتملا ناويد ىلع يدنكلا تاقيلعت :هل .ًادّلجم َنيعبسو ًادحاوو ةئامعبس

 )١( ؛ءابدألامجعم ؛٩۰٤۳-۳۹۹ /۳ ؛ةاورلاهابنإ ؛0#7/١ ؛ةاعولا ةيغب 1141/1-

  5خيش :هاّمسو «۲۸/۲۲ ؛ءالبنلا مالعأ ريس 74/0 ؛نايعألا تايفو
 ؛تانجلا تاضور «1774-770 /۲ ؛ةبهش يضاق نبا تاقبط «ةلزتعملا ۸/ ١6٠0-2161

 ؛نيفراعلا ةيده ء٠1۱۸ 4و ۱۷۸۹و ۷٤۱۷و ۱۷۰۸و ۱۳۹ نونظلا فشك ١/٤۸۸ ؛

 ؛مالعألا ۷۰-۷۱ /۱۳ ؛نيفلؤملا مجعم ۷/ ۳٤۸ .

 . 181/8 ؛ تانج لا تاضور رظنا ؛لازتعالا يف يرشخمْرلا ةفیلخ ربتع ناك هنأ حيحصلا كلو (۲)

 : يبنتملا تبي حرش يف لاق « 5758/7 ؛ ماظنلا رظنا (۳)

 اهدوقم ءوسُشلاو ا همامز اهرفشمو اهروك اهكارش

 اهّكارش :لاق ثيح «لعنلا فصو يف نسحأ : ديلا دبع نب رصان حتفلا وبأ يزرطملا لاق»

 لبق نم لعف امك اهرفشم اهمامز :لوقي نأ هّقح نم ناك هنأ الخ ءاهروك

 ؛ ٠١/ 0٠-01 ؛تايفولاب يفاولا ء١١۳٠ - ۱۳۳۰ /۳ ؛ءابدألا مجعم ء۱۰ /۲ ؛ةاورلا هابنإ (5)

 رصقلا ةديرخ 129-151 /۲ «نایعألا تايفو ؛ ١/ 07١ ؛ةاعولا ةيغب ؛ 54 /5 ؛رظناو

 1751-21١7 ؛نييعتلا ةراشإ «5148 ؛يبنملا حبصلا ١-٠١١ ؛(ماشلا ءارعش مسق)

 ؛نوسظلا فشك ,ا"الا/ل-الال5 /۳ ؛تانجلا تاضور « 747-41 ؛ءالبثلا مالعأر يس

 . ۷١/۳ ؛ مالعألا ء1۱۸۹ ٤/ ؛نيفلؤملا مجعم ۳۷۷ /5 ؛ نيفراعلا ةيده 01/8١

 ا قا« س



 .ةقرو ۷١ 2 4159 مقرب [ًايلاح دسألا ةبتكمإ ةّيرهاظلا ةبتكملا 4 ةيطخ (')ةخسن

 ٍنيدلا جات يشاوح جئاوح :مساب يبنتملا ةمجرت 4ب ىلوألا ؛نيترم يدفّصلا هركذ

 نمضتي «يبنتملا ناويد ىلع "ش ثاوح دَّلجم هلو» :لاقو «يدنكلا ةمجرت 4ب ةيناثلاو

 ةفيلخ يجاح ىريو .. .«ةوفصلا» اهاّمسو .دئاوفو ًاتكُتو يناعمو تاقرسو ًابارعاو ٌةغل

 :يلكرزلا هامسو ؛يقشمدلا ءاوأولل يّبتتملا ناويد حرش ىلع ةيشاح هنأ يدادغبلا و

 .يبنتملا ناويد حرش
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 ىّفوتملا ذقنم نب يلع نب دشرم نب ةماسأ نب افهرم سراوفلا وبأ -
 سرافلا بيدألا ريمألا نبا وهو «نّييذقنملا ء ارمألا نم ٌريمأ . ةرهاقلاب ه١1؟ةنس

 ال ام بتكلا نم عمجو» : :يبهذلا هنع لاق . تاقّلؤمو رعش هل ؛ذقنم نب ةماسأ رعاشلا

 هاقتلا دقو «هرادقم مّلعي ال ام بتكلا نم هدنع نأ ينثدحو» : :توقاي لافو .«فصوي

 ءيبتتملا ناويد حرش هل .ةنس نوعستو ناتنثا هرمعو :ةرهاقلاب ه١1؟ ةنس توقاي

 ىلعو اذه. ۲۷۳-۲۷٤ ؛نسح ةزع روتكدلل ؛رعشلا مسق ؛ ةيرهاظلا تاطوطخملا سرهف )١(

 وه باتكلا اذه نأ يدنع نقلا بلغأ» : سلط دعسأ روكدلا طخب ىلوألا ةقرولا شماه

 راشملا باتكلا نإ لوقأ .«يدنكلا طخ اهيلع ةخسنلاو يبنتملا ناويد ىلع يدنكلا تاقيلعت

 يدنكلا تاقيلعت تنراق دقو «نيقيلا ىلإ نقلا رمألا زواجتو «ًالعف يدنكلا تاقيلعت وه هيلإ
 لقتي هتيأرف «يدنكلا ىلع هذخآم اهنمو « يبنتما حارش ىلع يدزألا لقعم يبأ ذخآم عم هذه

 يدزألا ذخآم لكشتو . هيلع هذخآمو هدر دروي مث «يدنكلا تاقيلعت يف امك يفرحلا ّصَنلا

 .ةناتسألاب هللا ضيف ةطوطخمم نم 1 ةقرولا ىلإ ٠١7 ةقرولا نم يدنكلا ىلع

 . ٠٤٤/٦ ؛تايفولاب يفاولا رظنا (۲)

 هذه بتك نميلا ابأ نأ ودبيو . ١/ ٥۷١ ؛ةاعولا ةيغب عم نراقو 201 /7 ؛تايفولاب يفاولا (۳)

 هخيش ىلع هدر ةيادب يف يدزألا لقعم وبأ لاق ؛لضافلا يضاقلا نم بلطب يشاوحلا

 يضاقلا نأ كلذو «يشاوحلا يف ظافلألا هذه ركذ هللا همحر خيشلا نإ لوقأو» : يدنكلا
 نم ٠١1 ةقرولا رظنا .«هلاهادهأو هّطخب اهبتكو ءاهيلإ هباجأف ءاهيف هلأس لضافلا

 ص ؛ثلاشلا ددعلا «سداسلا دلجلا ؛دروملا ةلجم رظناو < ةناتسألاب ؛ هللا صيف ةطوطخم

 . ۳۷ /۲ ؛نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات رظناو . 0

 مسق) رصقلا ةديرخ « 1717/5١ ؛ءالبنلا مالعأ ريس :044 - 047/7 ؛ءابدألا مجعم (4)

 . ۲٠۷ /۷ ؛يلكرزلل مالعألا ١/ ٥۷١ ؛(ماشلا ءارعش



 51٠07!"(. مقرب سيرابب ةينطولا ةبتكملا 2 ةخسن هنم دجويو

 .هاأ 7” ةئس ليرإ ذب ىّفوتملا ىليرالا "/يتابيشلا مساقلا نب ىلع نسحلا وبأ -

ويسلا لاقو «يبننم ا ناويد حرش هل
 .«تايبأ ے 2 مأمت ابأو 5 ,دنتملا ضقانو» :يط

 نيسحلا ني هللا ديع نب نوسحلا نب هللا دبع نييدلا بحس ءا قبلا وبا -

س ىَّفوتملا ىلبتحلا ىضرفلا يوحُتلا ىجّرَألا يدادغبلا "0: يربكعلا
 مامإ ه117 ةن

 2 رض دقو «هريغو باشخلا | نبا ىلع أرق .ريسفتلاو هقفلاو بدألاو وحنلا ةمثأ نم

 ءهبهذم 2 ًاددشتم ناك .هتامّلؤم اونوديلوأ هل اوؤرقيل هتذمالتب نيعتسي ناكف «هابص

 ةسردملا ك سيردتلل ًاليبس كلذ نوكيو ؛ ؛يعذاشلا بهذملا ىلإ لقتني نأ ضفرو

 متهاو «بهذملا يرصب ناك دقو . .راصعلا نب ميحرلا دبع ىلع بدألا سرد .ةيماظنلا

 مامتهالا كلذ لئالد نمو .ينج نباو يسرافلا يلع يبأ تافتؤمب ًاصاخ ًامامتها

 يناعم نع حاصفإلاو ةلمكتلاو حاضيإلا حرش 4 حابصملا : :لثم امهتافلؤل هحورش

 2 عبّثملاو يلع يبأل تايبلحلا لئاسملا ةيوجأو رعشلا تايبأ صيخلتو حاضيإلا تايبأ

 صيخلتو ينج نبا بتك دحأ ناونع وهو ٠ .وحنلا 4 نيقلتلاو ؛ينج نبال عمللا حرش

 صاخ مامتها هلو ءينج نبال بّسّتحملا باتك نم بختنملاو :ينج نبال هيبنتلا

لا نوناق حاضيإ 4 فرطلا ةهزن : :امه نيفّلؤم 4 ىّلجت فيرصّتلاب
 م: ؛فرص

 275/7 «نيرادلا راثآ يف بيطلا وبأ :رظناو ۳۷ ۲ ؛ نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات )1(

 .ركذب هل ريش الب ضّرعتي ملو «۳۱۰۵ هيف اهمقرو

 .۲۷ ؛ريشالب رظناو ۱۸٤ /۲ ؛ةاعولا ةيغب (۲)

 هاينإ ۲- ٠١۹ /۱۷ «تايفولاب يفاولا ٠٠١-٠۲ ٠ /۳ نايعألا تايفو (۳)

 ؛ نايمعلا تك يف نايمهلا تكن 47- 41/71 ؛ءالبثلا مالعأ ريس ١177-2118 ؛ةاورلا

 ةاحنلا تاقبط ۳۳-۲ ٤/ ؛نانجلا ةأرم 157-114 ؛نييعتلا ةراشإ ۸-۱۸١

 ؛1۹- 1۷/9 ؛بهذلا تارذش «ةريثك نكامأ يف نونظلا فشك «۸-۳۳۱ ؛نييوغللاو

 تاضور 11/7/17 «ةعيرذلا ٥/ ۱۷٤-۱۷٦ ؛ناملكورب 117- ١1/4 /0 نيقراعلا ةيده

 ؛بهذلا ترذش : 1١8 ؛ةغلبلا ۲٤٦/١ ؛ةرهازلا موجنلا 17-177 /0 تاجل ا

 يفاولا ؛«ءاقبلا وبأو» : لاقف «حارشلا عم يدَّسملا هدعو . ٠٠١ ؛نيتضورلا ليذ 6

 . «يربكعلا هللا دبع ءاقبلا يبأ باتك» /؟1 ؛ يبنملا حبصلا يف لاقو ۳ ع /

 ~~ ماما



 ١ 1 = سألنا 0 ل 3 ۰ 7 5
 8 !يبنتملا رعش حرش هتافلؤم نمو .ارعاش ناكو .فيرصتلا ملع #4 فيصرتلاو

 ءاقبلا يبأل هنأ ىلع «ناويدلا حرش ے نايبتلا» مساب يبنتملا ناويد حرش رشن

 نوكي نأ ةلأسم و ءءاقبلا يبأل حرشلا اذه ةبسن ةلأسم 4 كش ريثأ دقو «يربكعلا

 .ًالعف ناويدلا ىلع حرش ءاقبلا يبأل

 ةمتاخ 2 دجن اننأ ذإ كش 4 اوناك هيرشانو نايبتلا ىققحم َّنإ لوقلا نكميو
 يبنتملا بيطلا يبأ ناويد حرش نم يناثلا ءزجلا مت» :نايبتلا نم يناثلا ءزجلا
 .«"!ريرضلا يربكعلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا يبأ ىلإ بوسنملا نايبتلاب فورعملا

 نايبتلا) ىمسملا يبنتملا ناويد حرش ةبسن هذه كلا ةلأسم جلاع نم ٌلَوأو
 دقو ء۱۹1۸ ةنس ىّشوتملا داوج ىفطصم روتكدلا وه يربكعلا ىلإ (ناويدلا حرش 4

 ؛نييعتلا ةراشإ يف ىناميلاو ء١٠١٠ /۳ «نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا نم لك هامس اذک (۱)

 ف يدووادلاو ۸ ؛ ةغلبلا يف يدابأ زوريفلاو T/4 ؛نانجلا ةآرم يف يعفايلاو 1

 اشاب ليعامساو «14/0 ؛بهذلا تارذش يف دامعلا نباو 2717/١ ؛نيرسفملا تاقبط

 ؛نايمهلا تكن يف يدفصلاك نورخآ هاًمسو . 544 ١/ ؛نيفراعلا ةيده يف يدادغبلا

 حرشب ۰ ؛ةاحنلا تاقبط يفةبهش يضاق نباو ء١١٤٠ ١۷١/ ؛تايفولاب يفاولاو المع

 ةياهتلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ء٠١٠٠ ؛نتيضورلا ليذ يف ةماشوبأ هاّمسو «ىبنتملا رعش

 يبأ حرش 7//1١1: ؛ةاورلا هابنإ يف يطفقلا هاًمسو «يبنتملا ناويد ىلع شاوح ۷

 . ىبنتملا بيطلا
 بوسنملا حرشلا هلمح يذلا ناونعلا وهو «ناويدلا حرش يف نايبتلا : مساب ٌدحأ هركذي ملو

 نب يلع ءاقبلا يبأ ذيملتل حرشلا ّنأب داوج ىفطصم روتكدلا َرقأ دقو . يربكعلا ءاقبلا يبأل
 سرادملا يف فيض يقوشك هنورخآ هالت مث «ه777 ةنس ىّقوتملا مجرتملا يوحنلا نالدع

 تاطوطخملاو قئاثولا ةلجم يف لاقم يف يوازلا ديمحلا دبع روتكدلاو ۲۷۹-۲۸٠ ؛ةيوحنلا

 لالخ نم نالدع نبال باتكلا ةبسن زّرعت ىرخأ ةَّلدأ فشتكا هنأ ىلع صن ثيح 47/1

 يبأل نأ انرشأو ءًافنآاهيلإ راشملا ةلجلا يف « يربكعلا ءاقبلا يبأل عمللا حرش يف عّبتملا» : هثحب

 .ًاقحال هشقانئس ام وهو «نالدع نبال حرشلا ةبسن تبثت يتلا تاوصألا

 .۳۷ /۲ ؛نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات رظنيو ء۱۹۷٠ ءا١ط ۳۹۷ /۲ ؛نايبتلا (۲)

= 0۳ 



 مدقملا هثحب ي ىلوألا ؛ نيترم ةلكشملا ريشالب راثأ م مث ,( "درم نمرثكأ عوضوملا جلاع

 ىلع حرش يربكعلل له :ناونعب لسكوربب دقعنملا نيقرشتسملل نيرشعلا رمتؤملا ىلإ

 حرش لوح ةظحالم :ةنسلا سفن 4 هرشن يذلا لاقملا 2ب ةيناثلاو ؟ يبنتملا ناويد

 :مساب يربكعلا ءاقبلا يبأل بوسنملا يبنتملا ناويد حرش عبط دقلو . © يبقتملا ناويدل

 يتلا ةعبطلا اهرهشأو لبق نم اهيلإ انرشأ ٌةدع تاّرم ناويدلا حرش 4 نايبتلا

 نيب ام هيليمزو اًفّنسلا ىفطصم ذاتسألا قيقحتب ءازجأ ةعيرأ ف ةرهاقلا ف تردص

 يبايلا ةكرش نع تردص هتاعبط رخآو «ةرم ريغ ةعبطلا هذه تديعأو ء1۹۳۸ - 7

 .نانبلو رصم 4ب ةدع رشن رود 2 باتكلا رّوص اهنعو 1/1 ةنس رصمي يبلحلا

 .ناويدلا نقتأ هنأ ةمدقملا 4 ركذي يربكعلا هلأ أطخ عاش يذلا نايبتلا فلؤم

 ينسكاملا ناير نب يكم“ مرحلا يبأ مامإلا خيشلا ىلع طبضو مهف ةءارق هأرقو

 نب معتملا دبع دمحم يبأ خيشلا ىلع ةيرصملا رايدلاب هأرق هنأو 4 ةنس لصوملاب

 ىلإ ةءارقلا هذه دعب ضهن هنأو ء۳١1۳ ةنس ةرهاقلاب ىَّضوتملا يوحنلا يميتلا حلاص

 يبأو يرعملا ءالعلا يبآو ينج نباك رابكلا هحاّرش ليواقأ ىلع ًادمتعم ناويدلا حرش

 نب دمحم يلع يبأو يزيربّتلا بيطخلا ايركز يبأو يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا

 عيكو نب نسحلا يبأو يمزراوخلا ركب يبأو يضورعلا لضفلا يبأو ةجروف نب دمح

 مهدجت نّمم ةمدقملا 2 مهركذ نم ريغ نيريثك ءارآ لقنو ؛يليلطألا نب مساقلا يبأو

 : هلاقم يف هيلإ راشأو ءاهدعب امو 54ص ١١ دججملا ؛ةيرصملا ةفاقثلا ةلجم يف ًاثحب رشن 01(

 دلجما قشمدب يبرعلا يملعلا عمجما ةلجم يف هرشنو « يربكعلل ال نالدع نبال يبننملا ناويد

 ثارتلا يف :رظنا اهدعب امو 11١ ص ۲ج «يبرعلا ثارتلا يف :باتك هلو ء۷٤۱۹ ةئسل ۲

محلا دبعو شلش ليمج دمحم هسرهفو «هجرخأو «هل مّدق «داوج ىفطصم «يبرعلا
 دي

 . 1114 ؛دادغب ءرشنلل ديشرلا راد نع ردصو «يجولعلا

 رظناو ۰۲٠٠ ؛ينارمألا نسح روتكدلا «نييسنرفلا نيقرشتسملا راثآ يف يبنتملا بيطلا وبأ (۲)

 31١. /١؛نوقرشتسملا

 يذلا هثحبم يبنتملا نع ةماهلا ةساردلا بحاصو 14177 ةنس ىَّثوتملاريشالب رشن دقو .ن .م )۳(

ماع ؛ عبارلا دلجما ؛ ةيقرشلا تاساردلا دهعم تايلوح يف نيقرشتسملا رمتؤم يف ءماقلأ
 ۱۹۳۸ 

 . ٠٠١/١ «نوقرشتسملا : رظناو « لبق نم يبنتملا نع هباتك يف هل ضرعتي مل اموهو

 .؟5-١1/١ ؛نايبتلا )٤(

g۷سه  



 .حرشلا ايانث ےہ ٌةثوثبم مهلاوقأ دجتو

 ميهاربا نب نيسحلا هللا دبع يبأل نايبّثلا نوكي نأ داوج روتكدلا حجر
 وبأ وه اذه يليرإلاو «يربكعلا نيسحلا نب هللا دبع نم ًابيرق مسالا نوک :يلبرإلا
 يذ خي ةعمجلا موي يموتو 4 ةنس لوألا عيبر رشع عباس هدلوم يوغللا يلبرإلا يعفاشلا يناروكلا ليقو ينابّدهلا فسوي نب نسحلا نب ميهاربا نب نيسح هللا دبع
 .ًاقحال ليصفتلا نم ءيشب هل ضرعتن فوسو ('! قشمدب 101 ةنس ةدعقلا

 ةقالعلا يفن 4ب هرظن ةهجو ديؤت يتلا ججحلا ْنم ةعومجم داوج روتكدلا دروأ
 .نايبتلاو يربكعلا نيب

 .لصوملاب ينيسكاملا نايز نب يكم مرحلا يبأ ىلع هأرق هنأ ناويدلا حراش ركذ أ
 ركذي ملو ءدادغب 2ے اذهو ,لصوملا 2 كلذ .يربكعلا ءاقبلا يبأل رصاعم وهو
 .هل ًاعمسم الو مولعلا نم ملع أ يربكعلل ًاخيش ناك هنأ دحأ
 ,يوحُنلا يميتلا حلاص نب معنملا دبع دمحم يبأ ىلع ناويدلل هتءارق ركذ امك
 اذه يميّتلا نوكي نأ زوجيف .ه111 ةنس ىفوُتو .ه014 ةنس دلو يربكعلاو ثا 1 1 ,ه117 ةنس وتو 0٤١ ةنس دلو ؛يناردنكسإلاب فرعُي یرصم بيدأ وهو

 ةنس دلو دقو .رئاسلا لثملا بحاص ريثألا نبا ةمداعلا وهو ,«يرزجلا ريزولا
 ؟اخیش هل نوكي فيكف ؛ةنس نيرشعب ءاقبلا ىبأ ةدالو دعب يأ ھ۸

 :روفاك حدم 2 يبنتملا لوقل هحرش دنع نايبتلا بحاص ركذ -ج
 بوتلاض مورلا ضرأف قارعلا ىلإ نمي ىلإ رصم نم رمألا ربدي

 دعب يأ ه١ ةنس اهلالتحا ناك يتلا دمآل هكأمتو لماكلا كلملاب قلعتت ةثداح
 .ٌةنس ٌةرشع عبرأب يربكعلا ةافو

 هل ًاثيدح ٌيوحّنلا يميتلا حلاص نب معنملا دبع دمحم يبأ خيشلا نع حراشلا ركذ -د

 )١( ؛ىبرعلا ثارتلا يف ۲٤۳/۲

  )0؛نايبتلا ٤/ ۲۱۷ .

 -— مخ



 ءرهشأ ةدعب يربكعلا ةافو لبق يأ 51١6 ٠ ةنس كلملا يلو يذلا لماكلا كلملا عم

 اكلم هنوك ىلع هركذ هَّنإَ :حراشلا اهاكح يتلا ةياكحلا نومضم قفاوي ال اذهو

 .َحراّتشلا وه يربكعلا نوكي نأ ليحيب اذهو .مدقلا ضعب هخيراتلو :ةياكحلا لبق

 لاق دقف .يربكعلا ءاقبلا يبأك هرغص نم ًاريرض نكي ملو ءًاريصب حراشلا ناك
 ب يولعلا يرجشلا دمحم نب يلع هللا ةبه فيرشلا لاق»: :رشلا 2
 .«يطخب ةتلقن» :لوقيال ريرضلاو «يطخب هتلقنو هل يلامألا

 لحتراو ءدادغب ىلإ ردحناو «لصوملا لخد حراشلا نأ ىلع لدي ام حرشلا 2ب درو -و
 .ةفوكلا لخد الو اهلخد الو ؛لصوملا لهأ نم يربكعلا نكي ملو ةفوكلا ىلإ

 ةرصم ىلإ بهذ له -ز

 (نيبهذملا فالتخا 2 نيعلا ةهزن) :امه وحنلا 2 هل 7 نيباتك حراشلا ركذ -ح

 .امهل ٌركذ يربكعلا تافلؤم  سيلو .(ةرهزملا ةضورلا)و

 ؛نارصاعتم امهو ,ءاقبلا يبأ تافلؤم نيب نم يبنتملا حرش يطفقلا ركذ دقو

 نبا هركذو ؛[7١1/؟ ؛ةاورلا هابنإ] 174 ةنس يطفقلاو 117 ةنس يربكعلا وت
 سمش ظفاحلا] يدووادلاو ]٠٠١/8[. ٌيبنتملا حرش مساب 1۸١ ةنس ىّشوتملا ناكلخ
 777/١ ؛نيرسفملا تاقبط #4 140 ةنس ىّفوتملا [دمحأ نب ىلع نب دمحم نيدلا
 "ريشالب ريبعتب ٌةْشه تناك تابثإلا ججح نإف ٌةعنقم ٌةيوق يملا ججح تناك اذإو
 نالدع نبا الو .ريشالب هضرتفا مث هنع لدعو «داوج هضرتفا يذلا يلبرإلا الف

 يتلا ججحلا مامأ» تبثي داوج روتكدلل عطاقلا يأرلا هيلع رقتسا ام رخآ ناك يذلا

 )١( تيبلا حرش /۱۲۹ /4 ؛نايبتلا رظنا  ۲٤ةديصق نم :

 مُكسأ ينأ تلخو ترظنآضرع 22 ملعتأل ةريرس سفنلا ىوهل

 ) )۲حراش نكلو ؛طقف نيباتك ركذو ء۲۸ ؛نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد يف يبنتملارظنا

 يه «هل بتك ةثالث حرشلا لالخ ركذ نايبتلا

 - ؛نايبتلا] بارعإلا يف بارغإلا ١/ ۸۷[

 - ؛ نايبتلا] نيبهذملا فالتخا يف نيعلا ةهزن ١/037 7[.

 - ؛نايبتلا] ذاشلا بارعإ يف ذاختالا س فنأ ١/ ۳۹"[.

 ) )۳؟نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد يف يبنتملا ۲۷٤ .

= 0۳۹ 



 نأ :داوج ىفطصم اهيلإ لصوت يتلا ةحيحصلا ةصالخلاو «ثحابلا هجاوت دق
 ملاع ىلع ناويدلا أرق هنأو <« اهيف ملعلل ًابلاط وأ لصوملا لهأ نم ناك ناويدلا حراش

 هنأو .ًاريرض ول ًاريصب ناك هنأو .ينيسكاملا نار نب يلع مرحلا وبأ وه لصوملاب

 نيدلا ءايض ىلع ماشلاب سرد مث . .ةفوكلا لخد هَّنأو ٠ .دادقب ىلإ لصوملا نم ردحنا

 ىّفوتملا يوحتلا حلاص نب معنملا دبع دمحم يبأ ىلع رصمب مث ريثألا نب هللا رصن

 ىلإ حرّشلا ةبسن ناكمإلا 2 ىقبي اذكهو .'يبنتملا ناويد هيلع أرقو ,177 ةنس
 :عباسلا نرقلا لئاوأ نم ءابدأ

 داوج ىفطصم هركذ يذلا ميدقلا لامتحالا وهو ؛يلبرإلا نيسحلا نيدلا فرش
 ينيسكاملا ىلع سرد هنأ هتمجرت 2 دري مل بيدألا اذه نكلو ؛لوألا هلاقم 4

 .يناردنكسالا الو

 ةنس ىّشوتملا يصوقلا يجرزخلا يراصنألا دماح نب ليعامسإ نيدلا باهش -
 .يينتملا ناويدب لغتشا الو ءوحنلا 2 فلا هنأ دحأ ركذي ملو .۲۳

 و فلا هنأ ىلإ دحأ رشي ملو ..يلصوملا راعشلا نبا كرابملا تاكربلا وبأ -

 .يبنتملا رعش حرش ب الو وحنلا
 الإ هّئبسن عصت ال يذلا .ناويدلا حراش َّنأ ىلإ داوج روتكدلا لصي اذه دعبو

 ام ىلع ًادامتعا يلصوملا نالدع نبا وه ةيسنلا كلت مازلتسا نم هتريس  امب هيلإ
 :يبنتملا لوق نايب ب حرشلا  ءاج

 اندلاو هيف كالفألا يذلا لثم هكاردإ نع ماهفألا رصاقتت

 ةحيحصلا ةياورلا :نالدع نب يلع نيدلا فيفع نسحلا وبأ لاق» :لاق ثيح
 ٠ .«عضرلاب لثم

 2 هسفنئ مسا تبث تبثأ يذلا ملاعلا اذهوه ادا جراشلاف» ذ : داوج ىفطصم لاق

 ("9«بيرقتلا ىلع حرشلا رخآ

 . ۲۸ ؛نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد يف يبنتملاو؟ ٤۹ /۲ ؛ يبرعلا ثارتلا ف ()

 ؛ناييتلا .ناويدلا حرش يف ةدحاو ةرم الإ دري مل نالدع نبا نأ ىلع . 101/7 ؛يبرعلا ثارتلا يف (1)

 ةنس ىّقوتملا مجرتملا يوحنلا يلصوملا دامح نب نالدع نب يلع وه نالدع نب يلعو ٤

 ام ريغ كلذ يف هلو «زاغلألاو ىّمعملا جارختساو ةيمعتلاو بدألا و وحنلاو ةيبرعلاب ملاع ,7
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 :امهيلع ةباجإلاب ًالوغشم هسفن دجو .نيتلأسم هتالاقم 2 ريشالب حرط دقو

2 1 
 .يبنتملا ناويد ىلع يربكعلل حرش دوجو نم تبثتلا

e» 53 58  
 .يركبعلل هتبسن حصت ال هنأ تبث امدعب نايبتلا فلؤم ةفرعم ةلواحم

 ةيوق يربكعلل نايبتلا ةبسن يفن 2 داوج ىفطصم ججح ّنأب هثحب  ريشالب ّرقأ

 بسن يذلا فلؤملا نأب رارقإلا عم ءىرخأ ججحب ججحلا كلت ةي ةيوقت هفادهأ نم لعج دقو

 .ةقثوملا ةينيقيلا ةصقنتو رذحلا نم ءيش ىلإ جاتحي حرشلا داوج ىفطصم هيلإ

 .يبنتملا ناويد ىلع ًاحرش يربكعلل نأ ليق ام دقنل ريشالب ضرع

 دقف ,يبثتلا ناويد ىلع يربكعلل حرش دوجو ةركف تعاش عباسلا نرقلا ذنمض

 يجاح ركذ نورق ةعبرأب هدعبو .!' !يبنتملا ناويد حرش يربكعلا نأ ناكلخ نب دا ركذ

 يمتني يذلا يعيدبلا نأ امك يبنتملا ناويد بارعإ ب ًاباتك فَلا يريكملا نأ ةفيلخ

 هّللا دبع ءاقبلا يبأ باتك اهنيب نمو ؛ «يبنتملا حورشب ًاليوط أتبث ركذ ةرتفلا سفنل

 . ج اولا ف يدفصلا ٌلبق نم لعف كلذكو يربكعلا

 ًايوتكم ًاحرش يريكعلل نأ تابثإل ريشالب دنع ٌةحضاو ةراشإلا هذه نكت مل

 كلذ لخ ديف ءأيوفش حرشلا نوكي نأ ناكلخ نبا ةرابع هيأر ذي لمتحت ذإ ذإ:ناويدلا ىلع

 كوكشم ةفيلخ يجاح ةداهشو ءةبسنلا 2ب ُتِّثتيال يعيدبلا َّنأ امك يلامألا باب ب

 بارعإ 4ب نايبتلا) ةيمست هيف سبتلا مهو نع لصح نوكي دق كلذ نأ ىري ذإ اهيف

 .[اذكه يربكعلا حرش مسا ناك ول هب ذخؤي اذهو) ؛ناويدلا حرش  نايبتلاب (نآرقلا

 هدر ذي يبنتملا ناويد ىلإ رشي مل ةاعولا ةيفب  يطويّسلا نه ًاريخأو
 .عماج هباتك نأ مغر هتمجرت ءاثأ ءاقبلا يبأ تافلؤم

 . هريغو ءاقبلا يبأ نعوحنلا ذخأو : يطويسلا لاق «يربكعلا ىلع وحنلا ارق . باتك

 تايفولا تاوف ۳۹١ - ۳۹۲ /۲ نامزلا ةآرم ليذ « 11/4/17 ؛ةاعولا ةيغب يف هتمجرت

 جارختساو ةسمعتلا ملع ١/ ۷١١ نيفراعلا ةيده ء۹٠۲۲ /۷ ةرهازلا موجنلا « 475/7 /

 .۹۸/۱-۹۹ ىمعملا

 .اهيلإ انرشأ يتلا يربكعلا ةمجرت رداصم رظنا )١(
 2744/5 ؛یناولا ()
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 دجن مل اننأ ذإ ؛ةيفاكلا ٌدوقلا كلتمت ال ًايلامأ يربكعلا حرش نوكي نأ ةيضرفو
 دروأ مّظنم حرش حرشلا اذه نأ امك .اهنودو يلامألا هذه لقن يذلا ذيملتلل ركذ يأ
 .همايأ ىلإو ينج نبا نم ًءادتبا نيقباسلا حارشلا نم ريثك حورش هفّلؤم هيف

 حرش عمس هنأ حرصي د نايبتلا بحاص نأ نيح ےب دادغب رداغي مل يربكعلا
 ينيسكاملا ناّير نب يكم مرحلا يبأ هذاتسأ نم 059 ةنس لصوملاب يبنتملا ناويد
 لصوملا 2 ىّشوتملا ينيسكاملا يأ -يربكعلاك - باشخلا نبا ذيملت لبرإ 2ب دولوملا
 دولوملا ٌيميّثلا حلاص نب معنملا دبع دمحم يبأ هذاتسأ نم رصم  هعمسو 1٠١ ماع
 .ھه۲۲٦ ةنس رصمب ىّفوتملاو ه 0۷٤ ماع ةكمب

 ًاخيش ىَّمسي نأ زوجي فيكف ءرصمو لصوملا لزن يربكعلا نأ ضرف ىلعو

 يناوحب الإ هربكي نكي ملو باشخلا نبا نع ذخألا كب هقيفر ناك يذلا ينيسكاما

 $ )تاونس عستب هنم رغصأ ناك يذلا ُيميَّتلاو تاونس رشع

 ىلإ يهتنيو ؛ ,لماكلا كلملا ةصق نم داوج هب دهشتسا ام ريشالب فيضي مث

 .( يريكعلل نايبتلا) بسن كب ٌرمتسن نأ زوجي ال هنأب رارقإلا

 نيب سابتلالا ببسب يربكعلل أطخ بسن حرشلا نوكي نأ ريشالب دعبتسي الو
 نايبتلا فلؤم وه نمف .(نآرقلا بارعإ  نايبتلا) و (ناويدلا حرش  نايبتلا) مسا

 ةريشالب يأر

 ىّضوتملا كة وتسملا نبا يلبرإلا خرؤملا مسا وه نهذلا ىلإ ردابتي يذلا مسالا 7
 ىلإ هسأر طقسم رداغ هنأب عمسن مل اننگلو .ينيسكاملل ًاذيملت ناك دقف ه7717 ةنس

 اذهلو ءمامت يبأو يبنتملا رعش حرش  ماظنلا :هباتك ريغ ًاحرش هل فرعنالو ,رصم
 .(نايبتلا) فلؤم هنأ ىلإ نثمطنال

 .0۸۳ ماع دولوملا يلصوملا نالدع نب يلع نسحلا وبأ نيدلا فيفع كانهو
 دحأ يدنكلا نميلا يبأ نع نخأو ءرصم لخد دقو .دادغب 4 ءاقبلا يبا أ ذیملت وهو
 ريشالب رظن 4 نوكي نأ دعبتسملا نم هنأ ريغ 177 ماع اهب تامو «يبنتملا حارش
 يذلا ماعلا وهو ,055 ماع هرمع نم ةرشع ةسماخلا ے ناك هنأ كلذءناويدلل ًاحراش

 رصم هلوخد نع ائيش فرعن ال اتنا امك .ينيسكاملا ىلع ناويدلا حراشلا هيف أرق

 .۲۷۱ ؛ىنارمإلا نسح (۱)
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 انلعجت نايبتلا ف همسا اهيف درو يتلا ةرقفلا نإف ًاريخأو «يميتلا ىلع هتءارقو
 .حراشلا وه نوكي نأ دعبتسن

 هللا دبع يبأ نيدلا فرش دنع فقوتيو ,رخآ هاجتا ىلإ ريشالب بهذيو
 دعب اميف رقتساو ءليرا 2 014 ماع دولوملا يناروكلا ينابذهلا ميهاربا نب ينيسحلا

 ,ًايعظاش ًاثدحمو ًايوغل رهتشا دق ملاعلا اذه نإ 7 ماع قشمدب تامو ءرصم ب

 .يريرحلا تاماقمو ةتابن نبا بطخو يبنتملا ناويد ظفح هنإ : :©!يبهذلا فيضيو

 ءال مآ يبتتملل ًاحرش عضو دق ينابذهلا نأب نانئمطالا ىلإ لصوي ال مالكلا اذهو

 .يميّتلا ىلع هتءارق لهجن اننإف يدنكلا نميلا يبأ ىلع رصمب أ ًارق هنأ فرعن انك اذإو

 :حراشلا وه نوكي نأ زرعت ٌةدع َنئارق كلانه ّنكلو

 سورد عبات دق نوكي نأ نكمملا نمو ء٩0۹4 ماع هرمع نم نيثالثلا 4 ناك دقل

 بطخو يريرحلا تاماقم سرد يربكعلاك ىرخأ ةهج نم وهو .لصوملاب ينيسكاملا
 نيسحلا هللا دبع ابأ هتينكو همسا نأ امك .نيلجرلا نيب طلخلا لهسي امم ةتابن نبا

 .هبسنو يربكعلا مسا انئاركذي

 نم بيرق وهف كلذ عمو ءًادج ٌةّشه - ريشالب لوقي امك تاراشإلا هذه نإ
 حرش يذلا يدنكلا نميلا يبأل ًاذيملت ناكو .رصمو لصوملا 2 شاع .لامتحالا عقوم

 ًاذيملت نوكي نأ نم ًايفارغجو ًايخيرات عنمي ءيش الو ؛:ةمزاج ةفصب ناويدلا
 .لماكلا كلملا ةافو دعب ةنس نيرشع شاعو .رصم 2 ٰيميّتلاو لصوملا 2 ينيسكاملل

 مل :ريشالبو داوج نم لك رظن يتهجو ضارعتسا دعب ينارمإلا نسح ىريو
 ءاقبلا يبأ ىلإ أطخ بسن دق (ناويدلا حرش 2 نايبتلا باتك)نأ 2 كشلل لاجم دعي

 نم ٍىرخأ ًاججح اوفاضأ نورخآ ءاجو ؛ةيوق نيثحايلا نم لک ججح تناكو ؛يربكعلا
 لك صني امك بهذملا ےوک وهف نايبتلا عضاو امأ بهذملا یدادغب يربكعلا نأ اهمهأ

 ةداعلا ترج دقو (') "فیض يقوشو يموزخملا يدهم نم
 يرصب ءاقبلا ابأ نأ تباثلا ناك اذإو ءوحتلاو هقفلا 2ے مهخويشب ذيمالتلا رّثأتي نأ

 .يبهذملا يرصب ءاقيلا وبأو

 )١( ؛ءالبنلا مالعأ ريس ۲۲/ ۳٠٤-٠٠١ .

 )( ؛نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد يف يبتملا ۲۷۳ .

 ) )۳؛داج ثحب وهو ؛ملع ريم يحي روتكدلل هتافنصمو هريس :يربكعلا ءرظنا 51-71
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 نبا ىلإ كش ال بهذملا كوك هفلؤمو -نايبتلا بسنت نأ ريسعلا نمف .بهذملا
 .يربكعلا نيملت نالدع

 لوصو مدعو «يبنتملا ناويد ىلع حرش ءاقبلا ! يبأل نوكي نأ عفدي ال اذه نكلو
 و ةفيلخ يجاحو ناكلخ نبا ء ءارآ ے نعطي ريشالبو .هدوجو يفني ال حرشلا اذه

 اهارجأ يتلا تاشقانملاو ريشالبو داوج ىفطصم ءارآ لقن انضفأ نأ دعبو
 :يلي ام ىلإ ريشن امهمالك لمجم ىلع ينارمإلا نسح روتكدلا
 نم لأحب هل سيل يربكعلل ًايوسنم عبط يذلا (ناويدلا حرش ب نايبتلا) نإ -

 نم نوثحابلا اهرقأ يتلا ةلدألاو جئاتنلا لمجم رابتعإلا نيعب نيذخآ لاوحألا

 .ليلف دعب هيلإ ريشنسام عم لبق

 ءازجأ ٌةعبس هنم عبطو قّح وا .(ماّمت يبأو يبنتملا رعش حرش

 ثيدحلا يهتني كلدبو -لاّذلا ةيفاق ةياهن دنع يهتنن ٠ .ققحملا ميسقت بسح

 ًاضيأ هعم يهتنيو ؛همدعو مدوجوو هرصقو هحرش لوطو ماظنلا عوضوم لوح

 ًاحرش يربكعلل نا  كلشلا ٌرمأ هعم يهتنيو .وتسملا نبال نايبتلا نوكي نأ

 نيريثك حاَرُش ءامسأ هحرش 4ے دروأ كيوتسملا نبا نأ ىلإ انه ريشنو ؛ناويدلل

 دري مل كلذ عمو ءهدنع الإ مهحورش ىلع علّطن وأ مهئامسأب عمسن مل نمم

 هباتك ے (نايبتلا) صوصن نم صن يأ دري ملو ؛هحرش س مسا نالدع نبال

 .2وتسملا نبأ نع ٌرخأتم نايبتلا حراش نأ ةقيقح كوي امم

 (”هتاياور هل .ناويدلل وار وه لب .طقف ناويدلل ًاحراش سيل يركبعلا ءاقبلا وبأ -

 , ۲۷۳ ؛ نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد يبنتملا (1)

 «۳۱۹ /4و ؛«هلعاف مسی ملام ىلع ءىَقوُي نمل :ءاقبلا وبأ ىورو» لاق « 44٠ /۳ ماظنلار ظنا (۲)
 لاق 116 / او «نايبتلا يف ام سکع وهو ؛«نيعلاب رزنملا نم رزاوخ : ءاقبلاوبأ ىورو» : لاق
 ىورو» : لاق 7١4 /الو . .«فاقلاب ىنقرعتو . .ءافلاب ينفرعت «ىوريو : ءاقبلاوبأ لاق» :
 يتلا ةياورلا هذه رأ مل» : وق وتلا نإ هيلع قلعو ءسخ عج وهو سا : ءاقبلا وبأ
 . .«يدنع اهترثك ىلع ام ةخسن يف ءاح اب (ساحنأ) يف
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(1) 

(۲) 

 تايبأ ىلع رصتقا .ًايئزج ًاحرش سيل ناويدلل هحرشو «هريغ نع اهب درفنا يتلا
 نبا دروأ دقف ؛نيخرؤملا ضعب ركذ امك ًابارعإ سیلو ءاهریغ نود دئاصق نم

 هلقن امل ًةيزاوم فقت ,يربكعلا ءاقبلا يبأل ًادج 'اةريثك ًالوقن ماظنلا ب كيوتسملا

 .مهريغ و بيطخلاو ءالعلا يبأو يدحاولاو ينج نبك حرا ربك نع

 نيا ه هيف دري :ماظنلا نم اَن" ازا ب يراد د دروأ دقف ءصقتلا

 ءاقبلا وبأ لاق : هيفو ]۳۷۷ ء05 777/١, 54 551, 757 ۳٤۷ ؛ماظنلا رظنا

 2100 250+ /5 ؛رظناو . ۷۲ ۰٤17 ۰21۰ , 218,597 ۳۸۷ "الث «يربكعلا
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 نب هللا دبع يربكعلا ءاقبلا وبأ لاق :هيفوإ 1 ۳ ۴ ۲۵ ۷ 5 ؛رظناو

 c01 CAY ¢AT AY AY «¥۹ V0 VY AV 1 »>1۰ 0۹ [نيسملا

eTIY eT TOA TOT TOE TON TEY TV «T10 cTIY 71١ ۹Y 

TTT TTT TT الخ CTV CTA كنك تالف تالا كالا CTIA YY 

TIT eo TEE TTA 

. 10 TE (Ye اسوا رو ۲1 >0۸ °1 0 ۳ ۰1۹ 0 /0 ؟رظناو 

. V1 ۷° cE 2° 11۷ 21۳ › ۳۱۳/7 ؛رظناو 
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 : يبنتملا لوق ةنازخلا يف يدادغبلاركذ

 بهت ملو علخت ملوركبّراد اهّبكاومالمتملةلمفَنأك
 ىلإ شويجلا زهجت تناك اهّنأ ىنعملا نأ ءاقبلا وبأ معز : ماظنلا يف يفوتسملا نبا لاق» :لاقو

 لاق ءةجرفلاو ةئيزلل ٌنوبكري ةعامجلا بكوملاّنأل ؛كلذك سيلو «داهجلل ركب رايد

 كلذكو ةنيّرلل لبإلا ىلع بوكرلا موقلا ُبكوملاو ءريّسلا نم ٌةباب بكوملا :يرهوجلا
 ام دارأ ول هّنأل ؛ةتركذام ىلع ليلد هركب رايد» بيطلا يبأ لوق ينو «ناسرفلا ةعامج
 « حدملا يف صقت هيف اذهو «صوصخم عضوم ىلع اهداهج رصق دق ناك ءاقبلا وبأ هركذ

 . «؟اهيخأ دالب ىلإ ًاشيج زهجُت فيكف ٠ اهمظعم ةلودلا فيسل ناك ركب رايد نأ ىلعو

 . 0/5 ؛ ماظنلا عم نراقو 5-4501 ؛ ةنازخلا رظنا

 س جى ع م س



 .ماظنلا نم ٠ هناکم ك ہدجن ملام وهو ,يربكعلا ءاقيلا يبأ ىلع ےوتسملا

 دري مل اذامل لءاستن ناويدلا ىلع الماك ًاحرش يربكعلا ءاقبلا يبأل نأ تبث نأ دعب

 ءاقبلا يبأ نيملت نالدع نبا هبحاص نأ نوثحابلا ضرتفا دقو .نايبثلا 27 لوقت هنم

 ةلأسم ىرخأ ةرم ريشي لؤاست هلإ ةحاّرشلا حورش نم نايبتلا لقن ام ةرثك ىلع

 .يربكعلا ءاقبلا ابأ وه لفغأو ظيوتسملا نبا هلفغأ يذلا حراشلا اذه نع ثحبلا
 ىلع هلرثعن مل. .اًيركز نب ىلع نب دمحم نبأ _دحاولا دبع مساقلا وبأ -

 ,"!يبنتملا بيطلا يبأ راعشأ هيف حرش ,باتك ىلع هل تفقو : :توقاي لاق . ةافو خيرات
 .ناهفصأ لهآ نم وهو ؛هربکو هداجأف

 يموُرلا رادلا يدادغبلا يلوملا ي يومحلا هللا دبع نبأ"! توقاي هللا دبع وبا -
 مجعمو ءايدألا مجعم : :نيريهشلا نيباتكلا بحاص ,171 ةنس ىّفوتملا « «سنجلا

 .ًائيش هنع ملعن الو «يبنتملا رابخأ» :باتک ناکلُخ نبا هل ركذ .نادلبلا

 روصنم نبرمع نب مساقلا نب د مساقل اقلا نيدلا لامك دمحموبأ -

 هاقتلا .ًاعيمج اهنم نّكمتم يوغل يوحن بيدأ ه7 ةنس بلحب ىّفوتملا ."”ىطساولا

 .؟4 مقر ١1١١ ؛عئاضلا ؛تايفولاب يناولاو ء١۷١٠ ٤/ ؛ءابدألا مجعم 010
 ؛ يبنملا حبصلا «« اًيركز نب يلع دمحم نب دحاولا دبع باتك» : هلوقب يعيدبلا هركذ (5)

 ,” 6: يناولا«يناهفصألا يلع نب دمحم نب دحاولا دبع : : هلوقب يدفصلاو ۸

 2517/١ ؛ماظنلا رظنا .حرشلا اذه نم ة ةريثك ًاصوصن ماظنلا يف يفوتسملا نبا لقن دقو

(TV VAY VAY VAY OVE CVE 104 NEO VEE/NE 1۸/6لاق  
 ٦/ 516-515 ٤۳۰١ ۲١/۷ ۳٤ ٤۷ رظناو ( . . .دحاولا دبع ايركز نبا ىور)

AY ITY c1 OV <0۲141  

 ريس « ٠١7/6 ؛يبهذلل ربعلا « ٤-۳ ؛نانجلا ةآرم ,5//1117-154 ؛نايعألا تايفو (۳)
 ,017/9 ؛نيفراعلا ةيده «117 /۸ ؛ةرهازلا موجنلا ۳١٠١-۳٠١ /۲۲ ؛ءالبنلا مالعأ
 . 171/4 ؛مالعألا ۱۸١ -۱۷۸/۱۳ ؛نيفلؤملا مجعم ۱۲۱-۱۲۲ /۵ ؛بهذلا تارذش

 . توقايل نادلبلا مجعم نم (ىمسح)و (ةطيسب) ةدام رظناو « 174/7 ؛نايعألا تايفو )0
 . «يطساولا مساقلا نب نيدلا لامك باتكو» : لاق 518 ؛يبنملا حبصلا رظنا ()
 ناويدل هحرش ىلإ راشأ و 7١/5 ؛ةاورلا هابنإ ,1711-1114/ /9 ؛ءابألا مجعم 030

 س ن ې س



 ءيّنج نباب مامتها هلو ,ةريثك تافّئؤم هل . هتاقلؤم ضعب هتم عمسو «بلحب توفاي

 حرش باتک»و :« ينج نبال عملا حرش باتک» : :فّلأ هَّنأ مامتهالا كلذ رهاظم نمو

 .ًاضيأ ًارعاش ناكو .٠ ًاضيأ ينج نبال «يكولملا فيرصتلا

 .انلصي ملو > يبنتملا ناويد حرش» :هل

 دالب رخآ ے عقي ءدلب ىلإ ةبسن «' يسيلفتلارادنب نب نسحلا دمحم وبأ -

 :يبنتملا نع ناباتك هل" رعاش ناكو نس نيسمخ ةّيبرعلاو بدألا سرد :ناحيبرذأ

 بيلا يباو يّمورلا نبا نيب ام يهو ,ةرئاكملاو ةرخافملا 2ة ةريبك ةلاسر

 .ءارعشلا نع يبتتملا هذخأ ام اهيف نيب ,ةقراسملاو ةقباسملا ةلاسرو ةّصاخ

 نقتأ ها۳۳ ةنس رصم 2 ىّشوتملا ىميتل يميتلا حلاص نب معنملا دبع دمحموبأ -

 يبيرفملا يناه نبا ناويد ىورو .ضورعلا 2 اتك اهنم ًابتك فأ ءيرب نبا ىلع وحنلا

 ىريو ,"!رصمب هيلع يبنتملا ناويد أرق هنآ ناويدلا حرش 4 نايبتلا بحاص ركذ

 .(7ناويدلل ًايهفش ًاحرش هل نأ ريشالب

 () ًدوتملا كوتسملا نباب فورعملا ىليرإلا دمحأ نب كرابملا تاكربلا وبأ -

 تاوف ؛ ۱0١/۲٤ - ۱١١ ؛تايفولاب يفاولا ؛١55-٠17 /۲ ؛ةاعولا ةيغب ؛«يبتتملا

 ءةداعسلا حاتفم ۲/۲ ؛ ةياهنلا ةياغ ء١١ ٤/ ؛ بهذلا تارذش ء١۹١۱ /7 ؛تايفولا

 . ۱۸١ /6 ؛مالعألا ۱

 باتك فّلأ هنأ ركذي يطفقلا نكلو .ةافو خيرات ىلع هل رثعأ ملو ء٠۲ ١/ ؛ةاورلا هابنإ (1)

 ةنس ىّفوتملا لبرإ بحاص هّلعلو «رفعج نب يلع نسحلا يبأ رّمظملا ريمألل «بلاثملاو بقانملا»

 . ٤٠١ ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلاوبأ رظناو . ١١7-١١5 /4 ؛نايعألا تايفو رظنا ؛ 077

 . 519/75 ؛تايفولاب يفاولا ۱۱١-۱۱١ /۲ ؛ةاعولا ةيغب ()

 . ج/١ ؛نايبتلا (۳)

 حرشلا اذه اوعمس نيذلا هتذمالت نيب نم ناک يربكعلا نأ ريشالب ضرتفيو 77 ؛ريشالب )٤(

 . يربكعلل نايبتلا ّنأب عئاشلا أطخملا عم ًايشمت ءه117 ةنس

 ۱۸۷/١« ؛بهذلا تارذش :7ا/1/؟ ؛ةاعولا ةيغب ء١١٠٠ - ٤/ ٠٤۷ ؛نايعألا تايفو (۵)

 ةيده ء١١۱۹ /5و ١١8/١ ؛نونظلا فشك ؛7الا“/١ ةعيرذلا ۹٦/٤ ؛نانجلا ةآرم

 ردص يتلا ةضيفتسملا ةمدقملا رظناو 23114 041077١/ /۸؛ نيفلؤملا مجعم 3" /7 +نيفراعلا

 س مه عاب دس



 راعشأو نايبلا ملعو اوقلاو ضورعلاو ةغللاو وحنلا | ءاملع نم ًاريبك ًاملاع ناك ھ۷
 هلو.تادّنجم عبرأ 4 عقي اهخيراتو لبرإ رابخأ هيف عمج ًاباتك فلأ ءاهرابخأو برعلا
 وبأ هخويش نم . ًاريثك هنم عمسو ٠ فةيلع أرق نمم ناكلخ نبا ناكو .هيف داجأ رعش ناويد
 مامت يبأ ناويد ىلع ًادج ماه حرش هل ثك نورخآو ناّير نب يكم ينيسكاملا مرحلا
 ًاكدتبم امهنيب بوانتلاب 2اوقلا ىلع ًابترم نيرعاشلا نيذه رعش هيف عمج .يبتتملاو
 ءاذكهو ؛ةزمهلا ةيفاق ىلع يبنتملا رعش اهعبتي مث ةزمهلا ةيفاق ىلع مامت يبأ رعشب
 اوا .هباتك 2 الإ مهب عمسن مل خارش مهنيب نمو ,نيمدقألا حارشلا حورش هيف غرشأو
 ,"!ءامت يبأو يبنتملا رعش حرش ب ماظنلا) : :ءامسأو ءهلالخ نم الإ مهحورش انلصت
 .نامعنلا ديشر فلخ روتكدلا هقيقحتب موقي ,دوجوم باتكلاو تادلجم رشع 4 عقيو
 .")دوقفم هنأ ريشالب نظو «تادلجم عبس نآلا ىتح هنم ردص دقو

 يرزجلا “ريش ألا نب دمحم نب دمحم هللا رصن حتفلا وبأ نيدلا ءايض -
 لضفألل ًاريزو لمع .بدألاو ةفللا ءاملع نم ٌريبك ملاع ھ1۳۷ ةنس دادغبب ىّضوتملا
 ٌديملت ءرئاسلا لثملا :ريهشلا يدّقّتلا باتكلا بحاص وهو .قشمدب نيدلا حالص نب
 هل .ه١11 ةنس ليرإ ىلإ لصو امدنع يبنتملا ناويد هيلع أرق دقو ؛كيوستملا نبال
 ,تداكّلخ نبا هنع لاق موظنملا لح ج موقرملا يشولا :يه .يبنتملا نع بتك ةدع
 مامت يبأ راعشأ نم تايبأل ح حرش هنأ ودييو ء««نسحلا ةياغ ا هتزاجو عم وهو»
 نجلا كيدو يرتحبلاو مامت يبأ رعش هيف راتخا عومجم هلو «يبنتملاو يرتحبلاو

 يقوتسملا »دع ثيح ۲٢٤/١ ؛تايفولاب يفاولا رظناو . . ماظنلا نم لوألا ء ءزجلا قّقحملا اهب
 .«حارشلا ةلمج يف يلبرإلا

 ةفياذن ؛نيكزيس يبرعلا ثارتلا خيرات «رظناو ١147/4 ؛نايعألا تايفو 001(
 عباسلاو 1485 ةنس لوألا ء ءزجلا ردص دقو ؛دادغبي ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع ردصي )۲(

 , ۱۹۹۸ ةنس

 . ۲۷ ؛ريشالب )۳(

 تارذش ء٥ ؛ريعلا 4۷/٤ ؛نانجلا ةآرم TAV ۳۸۹ /ه ؛نايعألا تايفو )£(

 ۲۷/۲۳-۷۳ ؛ءالبنلا مالعأ ريس ۳۲-۰۳۹ /۲۷ ؛تايقولاب يناولا ۰۱۸۷/٩ ؛بهذلا
 ٠٠١, /۲ ؛ةاعولا ةيغب

 .۳۸۹ ٥/ رظناو ۳۹۲/۰ ؛نايعألا تايفو )٥(

~~ OA — 



 .«ٌديفم هظفحو .ريبك دّلجم ےہ وهو» :(0ناكّلخ نبا هنع لاق ؛يبتتملاو
 نبا ةلاسر ىلع درلا 2 فكاردتسالا» :ةامسملا هتلاسر يبنتملا نع هبتك مهأو 3 5 و تٍ

 ةرهاقلا 4 اهرشنو ٠ اهققح دقو.« «ةيئاطلا | يناعملا نم ةّيدنكلا نخآملا:ةامسملا هلا ناهدلا

 ل. ولا يملا" يذيب "رقعم نب ىلع نب دمحا سائلا وبا
 نميلا يبأ نعو دادغبب يطساولا هيجولاو يربكعلا ءاقبلا يبأ نع وحنلا ذخأ .ه٤
 حارش ىلع "دخملا: هل .ةلمكتلاو حاضيإلا مظنو .يسرافلا يلع يبأ بتكب متها . يدنكلا
 بيطخلاو يدحاولاو يرعملا ءالعلا | يبأو ينج نبا مهو ؛يبتتملا بيطلا يبأ ناويد

 فراع ةبتكم اهنم دع تابتكم ب ةيّطخ خسن هنم دجويو ٠ .يدنكلا نميلا وب دأو يزيربتلا

 ,لوبناتسا ب هللا ضيف ةبتكم ب ىرخأ ٌةخسنو «بدأ 0۷ مقرب ةرونملا ةنيدملاب تمكح

 ١7/. ؛ مقرب ةرهاقلاب تاطوطخملا دهعم 2ة ةروصم اهنعو ةقرو ۲٨۷ ذب ۱۷۶۸ مقرب

 يدزألا يبلهملا نخآم وهو .هنم ًارينص أمسق يجان لاله ذاتسألا قمح دقو
 AVY ماعل :ثلاثلا ددعلا «ءسداسلا دلجملا ؛دروملا ةلجم 2 هرشنو ,يدنكلا ىلع

 7 ١؟-560١ص

 2 ةيفاشلا بحاص ('ايجاحلا نيابي فورعملارمع نب نامثع ورمع وبأ -

 )١( الث ؛ةداز يربك شاطل ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم رظناو ءن.م ١.

 . ۲٠۹ ؟يبنملا حبصلا (؟)

 .۲۷ ؛ريشالب (۳)

 ؛ تايفولاب يفاولا ء۲۷ ؛ةغلبلا ۲۲۵۹ /۵ ؛بهذلا تارذش ۳٤۸/۱ ؛ةاعولا ةيغب )٤(

 مجعم ء٤۱۸٠ /۹ ؛ةعيشلا نايعأ «۲۲۲-۲۲۳ /۲۳ ؛ءالبنلا مالعأر يسن ۷

 . ٠١٤/١ ؛مالعألا ء٢۲ /۲ «نیفلؤملا

 ةرونملا ةنيدملا تاطوطخم نم بختنملا ء١۷ ١/ +۳۸ /۲ ؛نيكزيس داؤفل يبرعلا ثارتلا خيرات ()

 . ٠٠١ ص ۰۱۹۷۳ ةنس )٤۸( دلجملا ؛ قشمد « ةيبرحلا ةغللا عمجم ةلجم ؛ ةلاحك اضر رمع
 تارذش «۱۸۹ /0 ؛ربعلا ء١١١-١۳٠ /۲ ؛ةاعولا ةيغب ء١٠-۸٤ /۳ ؛نايعألا تايفو (1)

 ؛نيفلؤملا مجعم « 100-10 ١/ ٤ ؛نيفراعلا ةيده ء١٠٤٠ ؛ةغلبلا «,575/0 ؛بهذلا

 1/6 ؛مالعألا ۲۱۹-7

 س اه 4 4 س



 ًاراثآ كرت .فرّصلاو وحنلا 2ب ٌريبك ُملاع وهو ءه151 ةنس رصمب ىفوتملا ,فيرصتلا

 . )11۱۲ مقرب نيلرب

 نب هللا دبع نب رفاظ_نب دحاولا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا ىكز دمحم وبأ -
 ىَّفوتملا عبصإلا ىبأ نباب فورعملا ءيرصملا يدادغبلا نسحلا نب رفعج نب دمحم
 :اهرهشأ نم هريغو بدألا 2ے ةديفم فيناصت بحاصو . ديجم رعاش ها06 ةنس

 :هباتك ےب ركذ دقو .نآرقلا زاجعإ نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص 4 "ريبحتلا ريرحت
 ٌةفالثو ةئام اهدجوف .يبنتملا بيطلا يبأ لاثمأ جرختسا هنا ريبحتلا ريرحت
 يبأ لاثمأ نم هدلو ام بيطلا يبأ لاثمأ نم جرخأ مث تيب ةئامعبرأو ًاقيصن نيعبسو
 عضو امدنع لبق نم دابع نب بحاّصلا هب ماق ام هبشي اذه هلمع ےب وهو ءمامت
 .ةلودلا رخف همودخمل ةرئاسلا بيطلا يبأ لاثمأ اهيف عمج ٌةلاسر

 ١“ رمل لضفلا ىبا نب دمحم هللا دبع نب دمحم نيدلا فرش هللا دبع وبأ -

 ىلع بجاحلا نبا نع ةقلعملا يلامألا : هلركذ ٤ ؛مالعألا عجارو ۳١ ؛ريشالب )١(
 ةنازخ يف ىرخأو قشمدب نيدباع ةبتكمب ةخسن هنم دجوي هنأ ركذو « يبنتملا رعش نم تايبأ
 .فاقوأ ۲۰۹ ؛طابرلا

 44 ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار رظنا .ًادحاو ًاباتك ال نيباتك هل لعلو
 ؛بهذلا تارذش ء۲۹71 - ۲۹٤/۱ ؛تايفولا تاوف «۳۷/۷-۳۸ ؛ةرهازلا موجنلا ةفإ

 771/١ ؛نونكملا حاضيإ ۲۷ ر۴۹ و ٣٣ و ۲۳۰ ؛نونظلا فشك «۲۱۱- ٥

 ۳/٤ ؛مالعألا ٥ ؛ نيفلؤملا مجعم ء۱١۳۹ /۲و

 نوؤشلل ىلعألا سلجملا نع ردصو «فرش ينفح روتكدلا باتكلا اذه قيقحتب ماق )۳(
 .ه۳۸۳١ ةنس ةرهاقلاب ةيمالسإلا

 . ٠١١/۲ ؛موصعم نبال عيبرلا راونأ : رظناو ۲۱۹ ؛ريبحتلا ريرحت ()
 الك هلود :لاقو ۳١٤-۳۵٥۸ /۳ ؛تايفولاب يفاولا ۲۵۲۷ - ١047/7 ؛ءابدألا مجعم )0(

 ةيغب ١/ ٠١١. ؛يفاولا رظنا ؛ناويدلا حرش نيب نم ىرخأ ةرم هدع مث ««بيطلا يبأ رعش ىلع
 171/1 ؛یّفقلا ءال79-1 /۸ + يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط « ١-٠۴1 ؛ةاعولا
 تاقبط ؛ 401/7 ؛يونسألا ةيعفاشلا تاقبط 7037-2718 /77 ؛ءالبنلا مالعأر يس ۳
 موجنلا ء۳۷٠ ٤/ ؛نانجلا ةآرم ؛؟54 /0 ؛ربعلا ۱۹۸/۲-۱۷۲ يدووادلل نيرسفملا



 هك علل س

 .يوحنو ٌرَسفمو ثّدحمو ٌملاع .رصم شيرعب ه0 ةنس ىَّشوتملا ىسلدنألا ىملسلا
 هاقتلا دقو ؛توقايل ًارصاعم ناك. يدنكلا نيدلا جات مهنم نيريثك خویش ىلع ذملتت

 ىتح وىحّتلاو ريسفتلا ك ٌةريثك تافنصم هل . هنع ًارايخأ نخأو ءرصمو لصوم ا ےب

 ,"!يبنتملا ناويد حرش :هلو .لّصفملا هباتك  ةريثك ّدخآم يرشحمرلا ىلع ذخأ هنأ

 .ائيش هنع فرعن الو

 يبأ نب نيسحلا نب دمحم نب هللا ةبه نب ديمحلا دبع نيدلازع دماح ويأ -

 هل ؛ديج رعش هلوءةلزتعملا نايعأ نم ,بدألاب ملاع .ه107 ةنس ىّشوتملا .'"اديدحلا
 لح :باتك هل ءرئاثلا لثملا ىلع .رئاّدلا كلفلاو .ةغالبلا جهن حرش :اهرهشأ ٌةماه تافلْؤم

 كلفلا هباتك 4 هركذ دقو.[ةلودلا فيس 2 يبنتملا اهلاق يتلا راعشألا] يبنتملا تايقيس

 اهتبلغو اهترهشل يبنتملا تاّيفيس لح ےب تعرش تنك» :''!لاقو ,رئاسلا لثملا ىلع رئادلا
 .«ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ ًاضيأ هب ب رقت ًادرفم ًاباتك كلذ لعجأ نأو ءساّنلا نسلأ ىلع

 فسوي نب نيسحلا نب ميهاربا نب نيسحلا نيدلا فرش هللا دبع وبأ -

 هخويش نم .قشمدب 107 ةنس ىَّشوتملا ئوغللا ىعفاشلا ىليرإلا ىناروكلا ('”ىنابذهلا

 ركذو .دومحم نيدلا باهش هتذمالت نمو .يقيلاوجلا نب يلع وبأو يدنكلا نيدلا | جات

 .يبنتملا ناويد هنع ىور هَّنأ يدفصلا

 نييوحنلا تاقبط ۲۲۸ ؛ةغللا ةمئأ خيرات يف ةغلبلا ۲۳۳ ٦/ ؛مالعألا ء۹٥ /۷ ؛ةرهازلا

 250 ؛(نديل ةعبط) «يطويسلل نيرسفملا تاقبط ٠١١ - ٠٠٤١ ؛ ةبهش يضاق نبال نييوغللاو

 . ٠۲١-٠١١ /؟نيفراعلا ةيده ء۲۹۹4 ٥/ ؛ بهذلا تارذش

 مالكلاو .«يبنحلا ناويد يلع ىلمأو» ۲١/ ۳٠۷: ؛ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق )١(

 يومحلا توقايل

 )  )۲؛تایفولا تاوف :  »۲٦۲ - ۲۵۹ /۲؛نايعألا تايفو ١/  ۳۹۲؟تايقولاب يفاولا 1۸/۷٦ -

 ٠١ ؛نيفلؤملا مجعم :505 /17 ؛ةياهنلا و ةيادبلا  » 1١1/0؛نونكملا حاضيإ ١/1

 ميهاربا لضفلا يبأ دمحم ةغالبلا جهن حرش ققحم ةمدقم رظناو . 184/5 ؛مالعألا .

 ال ًامسق باتكلا يف غرفأ دقو ءرئاسلا لثملا نم عبارلا ءزجلا ةمتت وهو «91 ؛رئادلا كلفلا (۳)

 . ۹۷-٠١١ /4 ؛رئاسلا لثملا رظنا ؛اهَّلح يتلا تاّيفيّسلا نم هب ساب

 ةأرم ليذ/١۸/۲ ١/ ؛ربعلا 058/١: ؛ةاعولا ةيغب ۳۱۸/١١ ؛تايفولاب يفاولا (4)

 .71/4 /0 ؛بهذلا تارذش ۳٠٤ /۲۳ ؛ءالبنلا مالعأ ريس ۰۱۲۱ - ۱۲۵ /۱ ؛نامزلا

 س شوو بل



 تاماقملاو ةيتابنلا بطخلاو يبنتملا ناويد ظفحو ءبدألاب ةرفاو ةيانع اذ ناك
 ىلع ًاحرش هل نأ اذه نم مهفيو ؛ ءاهئرقُيو ٠ .اهلكشُم لحيو ؛ ءاهفرعي ناكو ءةيريرحلا
 وه ناک امير هّنأب عانتقالا ىلإ نيثحابلا ضعب راظنأ تهجتا دقو .'!يبنتملا ناويد
 دحأ عطتسي ملو ي :ريكعلل ًاطخ بس يذلا (ناويدلا حرش ے نايبتلا) بحاص
 . لوف يقيقحلا حراشلا وه ِهّنأب ْماَّتلا نانئمطالا ىلإ لوصولا

 "اصولا ىعترلا دامح نب" !نالدع نب يلع نيدلا فيفع نسحلاوبأ -
 ءاقبلا يبأ نع ذخأو ,دادقيب عمس ٠ .ه١11 ةنس ةرهاقلا 2 ىّفوتملا مجرتملا يوحُتل

 ردصتو .ًانامز ةييرعلا أرقأ .“ ”يدنكلا نميلا وبأ هل زاجأو :نيريثك نع عمسو .هريغو
 درفنا «مدآ ينب ءايكذأ نم بدألا  ٌةمالع ناكو ةرهاقلاب حلاصلا كلملا عماجب
 مجرتملا 2 ّفنصم اهنم فيئاصت كلذ هلو .زافلألاو مجرتملا لح  ةعاربلاب
 .ىسوم فرشألا كلملل

 دق ناك نإو ؛يبنتملا ناويد حرش هنا ىلإ ريشي ام مجارتلا بتك ب دجن مل
 ناويدلل حراش امهالكو ءيدنكلا نميلا يبأو يربكعلا ءاقبلا يبأ ىلع ذملتت

 بوسنملا (ناويدلا حرش 2 نايبتلا) 2 تدرو يتلا ةميتيلا ةراشإلا نم مهفيو

 )١( ؛ريشالب ؛رظنا 3

 فاقت ةلأسملا عبشأ دقو « لبق نم انرشأ امك ؛ريشالبو داوج ىفطصم نم لك ةلأسملا شقان 00
 0 ؛ نييسنرفلا نيقرسشتسملا تاسارد يف يبنتملا : هباتك يف ينارمإلا نسح روتكدلا
 . ۲۷۲ ؛صاخ لكشب رظناو ؛۵

 -47 /۳ «تايفولا تاوف ١ -١1”, ؛تايفولاب يفاولا ء١1۷۹ /7 ؛ةاعولا ةيغب ةرفإ

 ؛نونكملا حاضيإ ۳ ؛ ينينويلل نامزلا ةآرم ليذ ۷ ؛ةرهازلا موجنلا 7
 ؛نايعألا تايفو رظناو .١؟/4 ؛مالعألا ؛ 154/1 ؛نيفلؤملا مجعم + ۲
 .هنع ىور دق ناكلخ نبا نأ ودبيو ۰۳۹ و ۳۷/۷ و۱۷ /۲ و ۱

 ىلع ةذمدّتلا يف ينابذهلا نيبو هنيب عمج دقو 257 ؛ريشالب رظناو 47 ؛ةاعولا ةيغب )٤(
 .ناويدلا ىلع ًابوتكم ًاحرش عضو امهنم الك نأ يفو «يدنكلا نميلا يبأ

 نسحلاوبأ لاق» ٠ ) تيبلل هحرش دنع لاق ٤/ ١ ٠« ؛ناويدلا حرش يف نايبتلا رظنا )٥(

 وه ريدقت ىلع نوكيو ؛(عفرلاب) لثم :ةحيحصلا ةياورلا :نالدع نب يلع نيدلا فيفع
 . «ىنعملاب هفذح لحي ءريثك فذح ىلإ جاتحي بصّنلاب هاور نمو .... لثم
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 ةلأسم داوج ىضفطصم روتكدلا راثأ امدنعو ؛يبنتملا ناويد ىلع ًاحرش هل هل نأ يربكعلل
 بحاص سيل هنأ 2 ت ةينيقب جكاتن ىلإ لّصوتو ءءاقبلا يبأل (نايبتلا) ةبسن ب شا
 نبا ٍبيقنتو ثحب لوط دعب ريتعاو ؛يقيقحلا حراشلا ت ةفرعم ىلإ هجّتا :حرشلا اذه

 لئاسملا نيب نمو ؛هريغ دحأل ال هل اذه نايبتلا نأو .ناويدلا حراش يلصوملا "نالدع
 ةلأسم كب ناك اذإو اتفاسأ امك( نايبتلا)  نالدع نبا مسا دورو اهيلع دمتعا يتلا

 نأ هب ذخألا بجي ام ناف ,نانئمطإلا مدع نم اهيف ام نالدع نبا ىلإ (نايبتلا) ةبسن

 “هتاور نم ناكو «ناويدلل ًاحرش عضو دق لجرلا اذه

 فورعملا يليبشإلا ىمرضحلا ىلع نب دمحم نب نمؤم نب ىلع نسحلا وبأ -
 بدألاو وحنلا  ةماهلا فيناّصتلا بحاص .115 ةئس ىّضوتملا « ع ٠ روفصع نياب

 حاضيإلا تايبأ حرش هلو« .ينج نباو يسرافلا ىلع يبأ بتكب مامتها هل. فيرصتلاو

 ٌدوقفم باتك وهو ,يبنتملا ناويد حرش هل :ينج نبال «بستحملا رصتخم»و :يلع يبأل
 ىسنعت يتلا ةّيمياَُتلا حورشلا نمض جردني هّنعلو»: دشحابلا دحأ لاق ..نآلا

 .«كلذب روقصع نبأ ةرهشل ةيوغللاو ةيفرّتصلاو ةيوحّتلا بناوجلاب

 .۳۷ /۲ ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات (۱)

 : ةديصق نم (7 )٠ تيبلل هحرش يف لاق نايبتلا حراش نأ لامتحإلا اذهل ديحولا انردصم ىقبي (؟)

 . . .انسلألا مالكلا عنم ام بحلا

 لثم «ةحيحصلا ةياورلا :نالدع نب يلع نب نيدلا فيفع نسحلا وبأ لاق»

 . ۲٠٠/٤ ؛ناويدلا حرش يف نايبتلا :رظنا .«. . .(عفّرلاب)

 . ليلق ذنم اهيلإ انرشأ «بتك ةثالث هسفنل نايبتلا بحاص بسن دقو

 هذهل دجن مل اننأ فسؤملا نمو «هل بتكلا هذه ةبسنل ًاركذ نالدع نبا ةمجرت يف دجن ملو
 .يقيقحلا نايبتلا حراش وه ناكل اهفآوم فرع ولو ءرداصملا يف ًاركذ بتكلا '

 تاوف ء۲۹۲/۵ ؛ربعلا ۳٤٤/۱ ؛رظناو :1770/57-5719 ؛تايفولاب يفاولا (۳)

 237١/8 ؛بهذلا تارذش 71١١« /۲ ؛ةاعولا ةيغب ء١٠ ؛ةغلبلا ء9١٠ /۳ ؛تايفولا

 نبا رظناو ؛؟0//1 ؛مالعألا ٥۲۷/١ ؛نونكملا حاضيإ ۲١١/۷ ؛نيفلؤملا مجعم

 «ال/١ ؛ فيرصتلا يف عتمملل ققحملا ةمدقمو « ٦۷ ؛ةوابق نيدلا رخفل فيرصتلاو روفصع

 7.5١/١ ؛يجاجزلا لمج حرشل ققحملا همدقمو

 درس نب ٍرراعملا بدا يف بيطلا وباو ماع وب . ١74 ؛ ةفيرش نب دمحم ؛ةبراغملا بدأ ف بطلا وبأو مامت ويأ (4)
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 ةنس ىّشوتملا ٍيوحنلا زايإ نبردب نب نيسحلا نيدلا لامج دمحم وبأ -

 نم ىدفصلا هدع.تافلؤم امهيف هلو ,فيرصّتلاو وحلا ءاملع نم ٌريبك ملاع ه١

 .«هرعش نم ةلكشم تايبأ بارعإ 2 مالك هل .يوحنلا زايا نبا» :لاقو :ناويدلا حارش

 نياب فورعملا ؛يلويروألا ميهاربا نب يلع نب دمحم نب لضف نسحلا وبأ -
 :هناونع يبنتملا ناويد ىلع فيرط حرش هل .ه7 ةنس ىّضوتملا (”يرفاعملا ةليضف

 ناونعلا نكلو .نآلا ٌدوقفم وهو ««ةّيفوّصلا ةقيرطلا ىلع ةّيدنكلا تايبألا حرش»

 نم ريثك لمح دقو :يبنتملا راعشأل هترظن  فلؤملا اهمدختسا يتلا ةقيرطلا حضوي

 .ينج نب حتفلا وبأ كلذ ىلإ راشأ نم لوأو ؛ةفوصتملا مالكب رّثأتلا ىلع يبتتملا راعشأ

 ىّضوتملا ىقشمدلا مث ىبلحلا دهف نب ناملس نب دومحم ( !نيدلا باهش ءانّتلاوبأ -
 تافّلوِم هلو ؛كلام نبا ىلع ةّيبرعلا أرق ٌرعاش مظان بتاك يوغل بيدأ ءقشمدب ها/10 ةنس

 تبتك ء۷0۷۵ مقرب« «نيلرب ةبتكم ب ةخسن هنم دجویو ؛ °)يبنتملا ناويد نم راتخُلا : هل .ةدع

 .عوبطم وهو ,لُسرَّتلا ةعانص ذب لّسوتلا نسح هبتك رهشأو .ھ۷۸۱ ةنس

 فورعملا ىسنوتلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نيدلا نكر هللا دبع وبأ -

 ىلع أرق :بدألاو وحنلا ءاملع نم ملاع ,ةرهاقلاب ه۷۳۸ ةنس ىّضوتملا 'اعبوقلا نياي

 )١( ؛تايفولاب یفاولا 0۳۲/۱ ؛ةاعولا ةيغب  ۳٤۳ - ۳٤۲/۱۲؛رظناو ١/ ٠٤٠١ء

 ؛مالعألا ۲/۲۳٣١ .

 . ٠٤١ /1 ؛تايفولاب يفاولا (۲)

 ناسحإ روتكدلا قيقحت « يشكارملا كلملا دبع نبال ةلصلاو لوصوملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا (۳)

 وبأو مامت وبأو ء۷٤ ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار ءرظناو :(1) ةيشاحلا ١/ ٠٥٤١ ؛ سابع

 . ۱۲١-٠١١ ؛ ةفيرش نبال ةيراغملا بدأ يف بيطلا

 ؛ةنماكلا رردلا 1١4/ ۲٠۹ - ۲٠١ ؛ةياهنلاو ةيادبلاو 41-۸۲ ٤/ ؛تايفولا تاوف )٤(

 ؛مالعألا ؛ 507/5 ؛نيفراعلا ةيده ,79/71و١/87 ؛نونكملا حاضيإ 0

 . 1517/11 ؛نيفلؤملا مجعم ۷

 )٥( ؛ريشالب رظناو .704 ؛يبنتملا نع ةساردلا دئار 1

 ؛تايفولاب يفاولا ء«184- 181/4 ؛ةنماكلا رردلا ء۲۲۸- 577/1١ ؛ةاعولا ةيغب (5

 مجعم (5ا/١/7 ؛نوتكملا حاضيإ ۲۳۹ /۲ ؛نيرسفملا | تاقبط ۲٤۷-۱

 . ٤۹ ؛ةساردلا دئار ٦ ؛ريشالب رظناو ٠١ /۷ ؛مالعألا ۲۳۳ /۱۱ ؛نيفلؤملا
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 نبا لاق .يبنتملا ناويد حرش :اهنم ٌتامَّنِصم هل ,ةامحو قشمدو رصمو سنوت خويش

 .ةديج ةباتك يبنتملا ناويد ىلع بتك :رجح

 _ يقئاتعلا ناب فورعملا عيهاربا نب دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا لامك -

 :هلو. ٌهدع فيئاصت هل ةّلحلا ةنيدم نم ٌبيدأو ملاع ھه ۰ ةنس ىّطوتملا ىلحلا

هام ةنس اهبتك فلولا ا طخب ٌةّيطخ ٌةخسن هنم .(' ايبنتملا ناويد حرش
 اهب ظفتحتو 

 .44 مقرب .نيأزج #4 فجنلاب (ع) يلع مامإلا ةبتكم

 ,يقنحلا يومحلا "ل لا "ةجح نب هللا دبع نب يلع نب ركب وبا نيدلا يقت -

 تافّتصم هل :ناييلا ءاملع نم ملاعو .ءرعاشو بيدأ .ه۸۳۷ ةنس ةامحب ىّفوتملا

 عمج «برألا ةياغو بدألا ةنازخو .تارضاحملا 4 قاروألا تارمث اهرهشأ .ةريثك

 جب كلذ ركذو ءعبصإلا يبأ نباو داّبع نب بحاّصلا لعف ام رارغ ىلع يبنتملا لاثمأ

 بّيَّطلا يبأ لاثمأ نم يقوذب الح ام انه عمجأ نأ يل نع دقو »لاق ءةنازخلا

أ نبا هركذ امك مامت يبأ رعش نم هدو ام اهيف ناک ناو ءيبنتملا
 ناف ؛عبصألا يب

 اذه هلمعل راتخا دق ةجح نبأ نأ ودبيو :«ءاشنإلا لهأل ُه ةدمع اهريصُت نأ دصقلا

 باتكب يظح ىتح ًاليوط هرطاخ 2ے شاع عورشم وهو .«حداصلا ديرغت» مسا

 ٌةزوجرأ مظنف :417 ةنس قشمدب يزرابلا ةبتكم ك ةي ةيرابهلا نبال «مغابلاو حداصلا»

 يبأ لاثمأ نم هتدروأ ام ىهتنا» :("”اهرخآ 2 لاق «حداصلا ديرغت» مساب ٌةليوط

 .«مغابلاو حداصلا لاثمأو يبنتملا بيطلا

 ةلجم رظناو ؛ ١/ ؛نونكملا حاضيإ 2737006 /7 ؛مالعألا ٠/٥ ؛نيفلؤملامجعم )١(

 . ؛راحبلا ةنيفس ۳۸٤« - ۳۷۹ ؛(١١)دلجملا «نافرعلا

 نكامأ ىلا نافلؤملا راشأو ٠٤٦ ؛يبنتملا نع ةساردلا دئار رظناو ۳١ /م ؛مالعألا (؟)

 . . طوطخملا خسن دوجو

 مجعم ء١١۳٠ ؛نونظلا فشك . ۲۱۹ /۷ ؛بهذلا تارذش 1 ؛عماللا ءوضلا (۳)

 . 1۷/۲ ؛مالعألا ء۳/۷١۱ ؛ نيفلؤملا

 ١1/17 ؛توريب «لالهلا راد ؛ وتيعش ماصع حرش «يومحلا ةجح نبال ؛ بدألا ةنازخ 6

 . ءزجلا اذه نم 1١5 - ۱۸۷ نم تاحفصلا اذه هّلمع لغش دقو 21484 ص ۱ط

 ) )0م.ن؛1١2/1١.
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 يبا نباب فورعملارمع نب دمحم نب دمحأ يسدقلا نيدلا باهش -
 نيذلا لضافألا ءابدألا نم ه١٠۸ ةنس ىّفوتملا .همأ جوز ىلإ ٌةبسن ('"ةَبيدع
 حرش نايعألا لود خيرات» :همسا ٌلوطم امهدحأ ناخيرات هلو :خيراتلاب اونع
 نع نيَّرلا فشك» :(!باتك هل .ٌرصتخم خيرات رخآلاو ««نامجلا مظن ةديصق
 مجرتو .هناويد حارشو يبنتملا ةمجرت هيف ركذ .«نيسحلا نب بيطلا يبأ ةمجرت
 ,لوطملا "اهخيرات 2 هيلإ راشأ دقو .هرعش نم تاجذومنأ ركذب همتخ مث .هل
 .ًاطوطخم لازي ام يذلا

 يعفاشلا  هرضحلا(اريثكاب هللا دبع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو يضاقلا -
 يبأ رعش ب ام ىلع بيدألا هيبنت»اباتك هل ءهذاله ةنس يلاوح ىّفوتملا يكملا
 دايحلا بناج مزتلا هقّلؤم نأب ةنادنع ىحوي ّباتك وهو .«بيعملاو نسحلا نم بيطلا
 مدق دقو ؛هيدقانو رعاشلا رعش هاجت عبارلا نرقلا 2 يناجرجلا يضاقلا لعف امك
 هنأ ىلع لدي اذهو .ه١۹۲ ةنس تاكرب نب يمن نب دمحم ةكم فيرش ىلإ باتكلا

 قيقحتب ۱۹۷١ ةنس دادفب ے باتكلا عبط دقو .هرمع نم ةركبم نس 4 هعضو

 ش .حلاص نمحرلا دبع ديشر روتكدلا ةساردو

 يعفاشلا 3 يمزمزلا زيزعلا دبع نب ىلع نبزيزعلا دبع نيدلا زعركب وبأ -

 )١( ؛مالعألا ۳۹۱ , كوبسملاربتلا 214 ؛ليلجلا سنألا ء۲١١٠ /۲ ؛عماللا ءوضلا ۲۲۸/۱

 - ,5194ص (١1)دلجنلا ءق قشمدب يملعلا عمجما ةلجم رظناو ؛ 174/7 نيفلؤملا مجعم

  »701- ۳٦يواّرعلا سابع ذاتسألا ثحب .

 . 557 ؟نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلاوبأ (۲)

 .ن.م (۳)

 ؛نيفلؤملا مجعم ٠١« -1 ص .٠ . .بيدألا هيبنت» باتكل ققحما ةمدقم هتمجرت يف عجار )٤(

11۰/17 

 دئارو# . . . .بيرغلا بيدألا هيبنت» :ءامسو «۲۸ /۲ ؛نيكزيس داؤفو «۳۷ ؛ريشالب رظنا (۵)

 . 8471-575 ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلا وبأو « 07-07 ؛ يبنتملا نع ةساردلا

 حاضيإ ء۱۹۱۹ و ۱۳۰۵ و ۱۲۳۲ ؛نونظلا فشك «۳۳۷- ۳۳۹/۸ ؛بهذلا تارذش )7

 . ۲۳/۲ ؛مالعألا ء۲۵ ٤/٩ ؛نيفلؤملا مجعم ۳۸ ؛ریشالب 0۸٤/۱ ؛نوتكملا

 هه ۵00 ¬



 + بيطلا يبأ ذخآم ىلع مهملا يوذ هيبنت :"باتك هل" ه۳٩۹ ةنس ىّشوتملا ئكملا

 .رعاشلا نم ًايداعم ًاهاجتا هِجَّنا فّنؤملا نأ هناونع نم ٌحضاوو .«مكحلاو رعشلا

 دوعي ه077 مقرب ةيرصملا بتكلا راد 4 ىلوألا ناتيطخ ناتخسن باتكلا نم دجويو

 0٤۹۲« مقر نارهطب ىروشلا سلجم ةبتكم ك ةيناثلاو ءه499 ةنس ىلإ اهخيرات

 ."اةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم 2 ةروصم اهنم دجويو

 ب ٌراثآ هل ,رصم ءارعش نم .ه14١١٠ ةنس ىّقوتملا یرغمل ايركز نب فسوي -

 عفر :(”لهباتك 2ے هسفنب وه هرکذ دقو «يبنتملا ناويد حرش :اهنم ءرعشلاو بدألاو ةغّللا

 .رصم لهأ مالك نع رصإلا

 ُبيدأ.ه٠) ةنس ىّضوتملا ) ”لاتنقفلا دمحم نيزيزعلا دبع سرافوبأ -

 نونف ب ٌتافّلْؤم هلو ؛يبهذلا روصنملل ةرازولا يلو ءةناحيرلا ءارعش نم رعاش تاک

 ةنازخ 4 ناكو ؛يبنتملا ناويد حرشو بيترت ىلع فكعي نأب روصنملا هفّلك .ىئتش

 ريرحتب راشأ» دقو .ةّيورملا ةيوسنملا ةقيتعلا يبنتملا ناويد خسن نم ٌريبك ددع روصنملا

 هتياور ةحص 4 سيل يذلا هرعشو ءزاجملا يورملا همظن ىلع لمتشت ءاهنم ةخسن

 ةيراغملا ةقيرط ىلع مجعملا فورح ىلع هبييترتب ...رمآو زاجم الو ٌلامتحا

 اذهل يلاتشفلا غرفتف «مهحاضيإو مهئايب ىلع اهعضو ل يرجلاو مهحالطصاو

 هيدي نيب يتلا لوصألاب هضراعيو .هل مدقيو هبّتري يبنتملا رعش ىلع فكعو ءلمعلا

 )١( ؛نيفلؤملا مجعم يف ةلاحك دنعو 41/7 ؛ مالعألا يف ىلكرزلا دنعو ءريشالب دنعاذك 11۳ .

 .9 ؛ريثألا نبال «كاردتسالا ةمدقم رظناو « /؟ ؛ نيكيزيس داؤف «۳۸ ؛ريشالب )۲)

 ىلإ راشأو 2707 ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار « 47 ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلا وبأ )۳(

 . باتكلل ىرخأ خسن

 ؛ نيفراعلا ةيده ۳۷ - ۲۲ /۲ ؛يجافخلل ابلألا ةناحير « 001-607 /4 ؛رثألا ةصالخ (4)

 ۲۳۲ - ۲۳۱/۸ ؛مالعألا 2301/17 ؛نيفلؤملا مجعم غ0

 .۳۸۹ «نیسرادلا راثآ يف ىبنتملا بیطلا وبأ (5)

 11١5-2115 ؛سآلاةضور ۲۲۲/۱ ؛ةنيمثلا تيقاويلا ٤٠١ /۲ ؛رثألا ةصالخ (1)

 ؛مالعألا ٠/٥ ؛ نيفلؤملا مجعم 204 ؛ريشالب «074 400 /7 ؛نونكملا حاضيإ

 ی ا يافا بدأ وبيلا وأو اقرب ياو 4

 هه مما ل



 ةظوفحم تّلظو < ,دهعلا اهب مدق ٠ ,ةيسلدنأ تاياورو ةلوادتم خسنو ةقيتع لوصأ نم
 يلاتشفلا زجنأ دقو ٠ .كلذ ريغ وأ مداق نبا وأ يبطرقلا فيرعلا نبا ةياورك همايأ ىلإ
 .روصنملا هيلع راشأ ام بسح هلمع

 مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلا 2ب ىلوألا : :ناتخسست بيترتلا اذه نم دجوي
 ةعمج يبأ ىلإ تبسن اهنكلو اه مقر ناوطتب ةماعلا ةنازخلا 4 ةيناثلاو ج٠ ۹٩
 بسني 'نیثحابلا ضعب لعج امم ,روصنملا باثك دحأو يلاتشفلا رصاعم يسوغالا
 لمعلا بسن يذلا ريشالب ىلع ةمئللاب يقليو ؛يلاتشفلل هي (؟ !يسوغاملل لمعلا اذه
 ."ٌدوقفم هنأ مهوتو ءيلاتشفلل

 ثيح.لاجحلا رد ك يضاقلا نبا يلاتشفلل لمعلا اذه ةبسن ىلع صن دقو
 ردع هييقرتب رمأ يذلا مجعما فورح ىلع يبنتملا ناويد بيترتل ٌةمدقم فّلأ» : :لاق
 اهنمو» سآلا ةضور 4ب يرقملا لاق .«روصنملا سابعلا وبأ انالوم مودخملا جهنملا كلذ
 يدنكلا نيسحلا ني دمحأ بيطلا يبأ ناويد ٌبيترت [يلاتشفلا بتك نم يأ] ًاضيأ
 .نينمؤملا ريمأ كلذب هرمأ .ةبطخ هل لعجو .مجعملا فورح ىلع هبتر ؛ ,يبنتملاب ريهشلا
 .هّللا هرصن

 :اهنم رومأب يلاتشفلا لمع زاتميو

 . ًادوقفم اهضعب حبصأ ؛ةريثك ةيلصأ خسن ىلع دامتعالاب نتملا قيقحت -

 .اهيف تليق يتلا تابسانملا حرشي امب دئاصقلل ديهمتلا -

 دئار :رظناو ۳۹۰ -۳۸۹ ؛يروبج هللادبع . د ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلاوبأ )00(
 .504 ؛داوع ليئاخيمو سيكروكل يبنتملا نع ةساردلا

 فرص يوحن بيدأ ١5 ٠ ةنس ىَفوتملا ي يسوغاملا يشكارملا يجاهنصلا دوعسم نب ديعس قفز
 ,797/54 ؛نيفلؤملا مجعم ؛رظنا . هع فيناصت هلو «يلاتشفلل رصاعم وهو «هیقف
 ١ ۲ /۳ ؛مالعألا

 ) )۳؛ريشالب ٥٤ .

 , 1۲۹-٠۳١ /۳ ؛لاجرلا ءامسأ يف لاجحلاةرد (4)
 , ٠١١ ؛ةفيرش نبال بيطلا وبأو مامت وبأ رظنا )٥(

 س OA لس



 هده م معمو ةيراغملا | حالطصا ےب يشاوحلا ؛ يهو- ورطب سلا ءانغإ -
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 .قالطإلا ىلع يبنتملا تاقرس 4ب عضو ام عسوأ اهّلعلو ريغو ايكو نبال فصنملا

 ءاهياحصأ مجارت ےب اهضعبل ركذ ال لب ,ةدوقفم رداصم نع يلاتشفلا لقني -

 :اهمسا يركسعلا لاله يبأل ةلاسر نع يبنتملا لتقم ببس ي ةياور لقن دقف

 يضاقلا ىلع در امّا اهناونع نم مهفيو ,«ةطاسولا عيتت تت 4 ةراتخملا ةلمكّتلا»

 .يبقتملا ىلع نيلماحتملا نم ناك يركسعلا لاله وبأو .ةطاسولا بحاص يناجرجلا

 ةقرعمو ديج رعش وذ .هنامز ٌةغبان ءمظان ,بيدأ يلازوهلا يلع نب دمحم -

 ىقوتملا يضاقلا نبال رصاعم وهو ءروجنملا سايعلا يبأ نع ذخ اأو حتلاو ناييلاب

 ف ةخسن هنم دجوتو «ىبتتملا ناويد "حرش :هل .ةناتكس يضاق ناك .١٠؟0ةنس

 .ًاضيأ روصنملا ىلإ هلمع ىدهأ ناك امّيرو .طايرلاب ةصاخلا نئازخلا ىدحإ

 :هل .ه١١١١ ةنس ىّفوتملا ىكملا ىنيسحلا '”يربطلا دمحم نب رداقلا دبع -

 ناويدلا ةخسن تاراتخم ىلع ًافقو هباتك نم سماخلا لصفلا ثحابلا لعج دقو ؛ن.م )١(

 (۲۳۲۳-۲۹۰) يناشلاو ةمدقملا ىلع (۲۲۷-۲۳۲) اهنم لوألا مسقلا لمتشا «ةيدعّسلا

 تادايز )۲۹۱-۳٠٤( ثلاشلاو «ءابلاو فلألا يفرحل تاقرسلاب ةقلعتملا يشاوحلا ىلع

 تادايز ؛كلذ يف رظنا . ةّدع ىرخأ رداصم يف تدرو تادايزلا هذه نأ ىلع «ناويدلا

 ناويدو « ٤/ ٤۲١-٤٤۸4 ؛يرعملل دمحأ زجعمو « ينميم ا زيزعلا دبعل يبنتملا رعش ناويد

 يدحاولل يبنتملا ناويد حرشو ؛ 018-077 ؛مازع باهولا دبع موحرملا قيقحتب يبنتملا

 .اهريغو 8606-2801 ؛يصيرتيد ةعبط
 ينج نبال فصنملاو ءفّلؤملا نم نم مهو وهو ؛ ينج ن ريال فصنملا» : ةفيرش نبا باتك يف (۲)

 تاقرس هيف عبتت يذلا عيكو نبال فصملا وهف « هينعي يذلا باتكلا امأو «فرصلا يف باتك

 . باتكلا اذه ىلع ٌدوقفم در ينج نبالو «يبنتما
 اهدروأ يتلا تاداهشتسالا لك يف وهو « 17١ ؛يركسعلا لاله يبأل نيتعانصلا ؛رظنا (۳)

 .5 ؛ريشالب ؛رظناو . هماكحأ يف ٌرئاج لماحتم نيتعانّصلا يف يبنتملل

 . ۲۳۳/۲ ؛لاجحلا ةّرد (4)

 . ٠١١ ؛ةفيرش نب دمحم : د ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامتوبأ (5)

 ةحفن ؛ 407/5 ؛يلاوعلا موجنلا طمس : ٤١ ءرصعلا ةفالس «7//401 ؛رثألا ةصالخ ()

 ~ ج88



 .بدأ ۲ مقرب ةيرصملا بتكل كلا راد 2 ٌةخسن هنم دجوي «طوطخم وشهو .يبنتملا بيطلا يب ناويد هيف حرش «أ بيَطلا يبأ مالك ىلع بْيَطلا | ملگلا»

 نم "!ةخسن دجويو ؛يبنتملا ناويدو ةيتابنلا بطخلا 2 ةبيرفلا ظافلألا حرش :اهنم تامّلْؤِم هل هز .هتافو خيرات وأ ةمجرت ىلع هل رثعن مل !بيطخلا نب نامثع -
 .بدأ VY £ مقر ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع مالسإلا خيش ةبتكم ےب طوطخملا اذه

 ۳۰ قر با انما ا ا ال ا یواش باتا ادم اذه قزر دقو .باتكلا اذه الإ هارت ال امم هلوح اوفلأ وأ هباتك اوحرش نيذلا ءامس حاَرُششبلاو داقنلا ءارآو « ,رعاشلا رابخأ نع ةقيقد ليصافت نم ىوح امي مرصع ىّنح يبنتملا نع تعض يتلا تافلؤملا مهأ نوكي داكي ٠ يبت ةيثيح نع يبنلا حبلا ١ :هل .نرألا 4ب ٌةّماه تافّلؤم كرت ء .نيروهشملا ماشلا ءابدأ نمو ,ةناحيرلا ةحفن ءارعش نم وهو ٠ .۷۲ ةنس ىّشوتملا ىبلحلا مث يقشم ' ةشمدلا ('”يعيدبلا فسوي خيشلا -
 دمحمو اقّسلا ىفطصم ناذاتسألا اهقّمح يتلا كلت هتاعيط رهشأو ؛ 155١ قشمدو
 SEN ةنس رصمب فراعملا راد نع تردصو ءاتش

 .ه۹۲۳١١ ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا ءيرصلملا مث «يدادغبلا رمع نب “رداقلا ديع -

 نيفراعلا ةيده "9/1/5 ؛نونكملا حاضيإ ۴/۱1 ملاطلاردبلا 20/4 ؛ةناحيرلا
 . 41/6 ؛مالعألا ٠۳/١ ١ ؛نيفلؤملا مجعم . ١

 ااا ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات ۰۴۲۸ ؛ريشالب )0010
 . 14 ؛ يبنتملا نع ةسار دلا دئار ؛١14 ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلا وب وبأ (؟)
 ةغللا عمجم ةلجم < , ةلاسك اضر رمعل ؛ةروشملا ةنيدلا تاطرطخم نم بختلاو ٠٠م ةفإ

 , 50١ ص ؛يناثلا ددعلا )٤۸( دلجملا ؛ قشمدب ةيبرعلا
 ءالبنلا مالعإ 07۷ ١/ ؛نيفراعلا ةيده ؛ةناحيرلا ةحفن 20٠ 4ء رثألا ةصالخ )4(

 ٤۹٣و ١6١/١ ؛نونكملا حاضيإ ۲ / + ؛نيفلؤملا مجعم ء١۲۳٠ - ۲۳۵ ١/ ؛ خابطلل
 . ء۷٦ /۲ ؛نيفراعلا ةيده ۰-۲۲۱ 45 مالعألا ۳ /۲و ٣و

 نع ةساردلا دارو ١/ ٠١١ ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات ؛ ءرظناو ۳۹ ؛ريشالب (©)
 , ۱۲۵-۱۲١ ؛ يبنتملا

 ۱۳۳١ ؛نونظلا فشك ۰ ١/ ٠۲ ؛نيفراعلا ةيده 49 - ٤0١/۲ ؛رثألا ةصالخ )30
 ON ؛مالعألا ۲۹۵ ١/ ؛نيفلؤملا مجعم ؛ 554 /1 ؛نونكملا حاضيإ

 س آلو =
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 ينغم تايبأ حرشو بدألا ةئازخ :اهنم ةقللا 2 ةماه راثآ كرت ءريبك يوغل بيدأ

 ظحلا هيتك تقزرو .ريثك كلذ ريغو .داعس تناب حرش ىلع ةيشاحو «بيبللا

 .ٌةَقّتحم ٌةيملع تاعبطاهبلغأ عبطو ءاهتيمهأل

 «بيبللا ينغم تايبأ حرش اميس الو «هتافلؤم نم ريبك زيحب يبنتملا صخ
 نمحرلا دبع اهعضو ىتلا ةماهلا ةمدقملا بدألا ةنازخ 4 غرفأ دقو ,بدألا ةنازخو
 ,نيثحابلا نم ريثكل ةسيئرلا رداصملا مهأ نم تيقبو حضاولا :هباتكل يناهفصألا
 ىوس هنم قبي مل هنأو دوقفم باتكلا نأ نُظ دقل ىتح «يبنتملا رابخأ اهنم نوقتسي
 .'يدادغبلا رداقلا دبعل اهظفح 4ب لضفلا دوعي يتلا ةمدقملا هذه

 ناويد حرش هل ه١١١١ ةنس ىّضوتملا "!يّبحملا هللا لضف نب نيمأ دمحم -
 دراودأ ركذو ءرشع يناثلا نرقلا نايعأ ب رردلا كلس :باتك 2 يدارملا هب هون «يبنتملا 8 0

 دنهلاب اتكلك 2 عبط دق حرّشلا اذه نأ عوبطم وه امب عونقلا ءافتكا "!هباتك 2 كيدنف
 .اقباس كلت هتعبط ىلإ انرشأ دقو ؛يناورشلا يراصنألا دمحأ ءانتعاب م١١۱۸ ةنس

 ءافش هل ؛ه١٠17 ةنس ىَّشوتملا ('!ىمارغلبلا دازآب فورعملا ىلع مالغريملا -
 راثن روتكدلا اهَقَّقح دقو ؛يبنتملا بيطلا يبأ تايبأ ىلع تاحالطصالا ب ليلعلا

 كل ترشنو .دنهلاب يهلد ةعماج  اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق سيئر يقورافلا دمحأ
 . ۱۹۸٩ ماعل دنهلا ةفاقث نم (؟1) دلجملا نم (۲ و )١ نيددعلا

 جات :ريهّشلا مجعملا بحاص ٠٠٠١ ةنس ىّشوتملا "يدييزلا يضترم دمحم -
 ةملك ةحص ىلع هرعشب ًادهشتسم ('!همجعم داوم نم ريثك 2ب يبنتملا ركذ .سورعلا ٠

 )١( ؛ريشالب ؛رظنا 38 .

 .85ص 10١: ةنس قالوب ةعبط ؛يدارملا ءرشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلس (5)

 .14 ؛يبنتملا نع ةسارذلا دئار رظنا (۳)

 :0-178/ ؛يبنتملا نع ةساردلا دئار :47 - ٩۱/۲ ؛ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (4)

 .١11ا/-54ص نم (۲) ددعلاو ؛ 1-٠١75 ص نم )١( ددعلا ۳١ دلجملا ,دنهلا ةفاقث

 ء١۷ /ال ؛مالعألا ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۱ ؛نیفلؤملا مجعم ۳٤۷«‹ /۲ ؛نيفراعلاةيده (۵)

 ؛(كد -أ) سورعلا جات نم لوألا ءزجلل جارف راتسلا دبع اهعضو يتلا ةمدقملا رظناو

 . 19568 ةنس تيوكلا ةعبط

 (ةيدبلا)و (مجألا)و .([ةجح وهو :لاق اهيفو] ةلثألا)و (كشبلا)و (طرق) :داوملارظنا (1)

 س ق5 ¬



 ( ناکم حيضوت وأ

 ةلودلا يتفم ,1781 ةنس ىّفوتملا ('' ةداز نيدلا ماسح نب نمحرلا دبع -

 ىلإ حيدملا نم يبنتملا بيطلا يبأ تايروفاك بلق 4 ةلاسر» :)هل .ةينامثعلا

 دمحم روتكدلا قيقحتب ١977 ةنس توريب 4 ةلاسرلا هذه تعبط دقو «ءاجهلا

 .مجن فسوي

 ءيبنتملا ناويد لوح ٌةطشن ٌةيبدأ ةكرح رشع عساتلا نرقلا رخاوأ تدهش دقو

 ٌضوهنلا تيكاو :هنم لوألا فصلا اميسالو .نيرشعلا نرقلا 2 اهدادتما دادزا

 .يبرعلا نادجولا 4 هرهاظم دحأ رعاشلا لّتمي يذلا يموقلا

 هرعش وأ رعاشلا لوح تاساردلا عضوك ةفلتخم لاكشأب مامتهالا كلذ ئلجتو

 عضو وأ ناويدلا ةعابط وأ هلوح تعضو يتلا ةميدقلا تافلؤملا عبطو ءايحإ ةداعإ وأ

 ملاعلا ءافتحاب هتورذ مامتهالا كلذ غلب 1477 ماعلا ناك اذإ ىّتح هيلع ةديدج حورش

 ترابتو ؛هتدالو ىلع ماع فلأ رورم ةبسانمب رعاشلاب يبنجألاو يمالسإلاو ييرعلا

 باحصأ اهاعرو :نيركفملاو نيثحابلا رابك اهايحأ يتلا ت تاودّتلا ةماقإ 2 مصاوعلا

 .هلك نطولا عاقصأ ے ةدايسلا

 ٍةفالع ىلع نيماه نيحرش ىلإ ريشنس ناويدلا ىلع تعضو يتلا حورشلا نيب نمو
 ءانبآ نم يبقتلا ءاَرّق نيب ًاراشتنا هحورش رثكأ نآلا امهّنأل سيل ؛ ءاشحب عوضومب ةقيثو

 نيحرُشلا الك نأ ذإ ,ةميدقلا حورشلل ءايحإ ةلاح نالكشي امهّنأل لب ءاهريغو ةيبرعلا
 يجزايلا فيصان خيشلا لوألا حرشلا عضو دقو .نيمدقألا حورش نم راكفألا لمجم ىقتس
 :يقوقربلا نمحرلا دبع خيشلا يناثلا حرشلا عضوو ؛ميهاربا هدلو هلمكأو

 = ها 11/8 ةنس ىفوتملا ''يجزايلا فيصان نب هللا دبع نب فيصان خيشلا -

 . (ايهن) و [هيلع ينج نبا هذيملت ضرتعا دقو :لاق اهيو ] اًيز)و (ةيمّرلا)و (ايندلا)و
 . مامإلا :هامس ثيح همجعم يف (دوع) ةدام رظنا ؛ ي يبنتملا لجي يديبّرلاو

 )١( ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلاوبأ : رظنا ٥٠٤ .

 707/7 ؛مالعألا ۱۳۳/١ ؛نيفلؤملامجعم (۲)

 .۳۹ /۲ ؛نيكزيسل يبرعلا ثارتلا خيرات (۳)

 . (يجزايلا) مالعألا يف دجنملا 50٠-0١" /۷ ؛مالعألا ۷٤/١١ ؛ نيفلؤملا مجعم 2(

~0۳ = 



 خيشلا هنباو :ةأشنلاو دلوملا ينانبل لصألا يصمح ٌرعاشو ٌرئانو ب بيدأ ءمامالا

 ؛رعاشو يوفلو بيدأ ها905١- م1 ةنس ىّقوتملا يجزايلا فيصان نب (''هيهاربا

 1 ىتش تاغل نقتأو «هدلاو ىلع بدألاو ةغللا سرد

 هدلو ماقف .همامتإ لبق يجزايلا فيصان خيشلا تام ثيح «يبنتملا ناويد احرش

 فرعلا» :فيصان خيشلل ةيمسّتلاو .حرشلا كلذ ايّمسو «"طرشنو همامتإب ميهاربا

ا اذه ميهاربا خيشلا ردص دقو. .«بيطلا يبأ ناويد حرش 3 بّيطلا
 ةمدقمب حرشل

 اهنمضو ؛ثحابلاو ءيراقلا مهت ,ةريثك لئاسم ةلماش تءاج "ةضيفتسم
 ىلع قفا ام

 ءيدحاولا لعف ام رارغ ىلع ًايخيرات ًابيترت ناويدلا بتر دقو . .يبنتملا رعش تادايز هنآ

 ًاريثك حرشلا  غرفأو .“ ايدحاولا بيترت نم ٌةقد رثكأ هبيترت نأ نيثحابلا ضعب ىأرو

 اذهىلع ذخؤي دقو. .ًايناث ينج ّنباو ًالوأ يدحاولا مهسأر ىلعو نيمدقألا جورش نم

ب فرصتو ,دئاصقلا تايبأ ضعبو .تاعّطقملا ضعب هنم فذح هيحاص ْنأ حرشلا
 ضعبي

 «بسحف يخيراتلا هبيترت يدحاولا نع ٍذخأي مل يجزايلا نأ ىلإ ًاريخأ ريشنو .ظافلألا

 نم ذخأ هنأ عم عّبتتملل حوضوب رهظي امم هحرشب رّثأت لب
 .ًاضيأ نيرخآلا حاّرشلا

 ةنس ىّفوتملا 7 يقوقربلا ديس نب نمحرلا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا -

 دمحم خيشلاو يفصرملا خيشلا ىلع ذملتت ٌريبك يرصم بيدأ م14 = ھ۳۲۳

 .ةريثك تافلؤم هل .هدبع
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هشم حرش وهو . أيبنتملا ناويد حرش هل م
 حورش هيف عرفا ؛تيصلا عئاذ رو

 . (يجزايلا) مالعألا يف دجنملا 1/۱-۷ ؛مالعألا ١/ ١-۱۲۱ ؛نيفلؤملا مجعم )00(

أل حرشلا ردص دقو 48 ؛ریشالب رظنا )(۲)
ن بيطلا وبأ رظناو ء۱۸۸۲ ةنس ةّرم لو

 راثآ ي

 ۸١. ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار ۲ ؛نيسرادلا

 ىلوألا ةعبطلا نأ ودبي نكلو ؛ نيأزج يف رداص راد نع ةلوادتملا ةعبطلا ىلإ انه ريش )۳(

 . ٠١ ؛ريشالب رظنا ءًايناث حرشلاب ةقحلملا ةساردلا مث هً یا علا ر

 مل ؛ ریشالب )2(

 يبنتملا بيطلا وبأ 23١ ؛ريشالب ؛ 157/0 ؛نيفلؤملا مجعم 0-71٠١ /© ؛ مالعألا 0(

 . 0۷ ؛ يبنتملا نع ةساردلا دئار "0 ؟؛ نيسرادلا راثآ يف

۹ ماع ةرهاقلا يف ةيناثلاو «نيدلجم يف 141١ ماع ةرهاقلا يف ىلوألا ةعبطلا ترهظ (1)
 ف |۲۸

 . اهريغو ةرهاقلا يف ناويدلا تاعبط تلاوت ةيناثلا نعو «تادلجم عبرأ



 يليلفالاو نايبتلا بحاصو ٌةِجّروف نباو يدح اولاو يرعملاو ينج نباك نيمدقألا
 هرعشو رعاشلا نع ةضيفتسم ةمدقمب هردصو .مهريغو عاطقلا نباو يزيربتلاو
 نع ًالقن يناهفصألل حضاولا باتك نم يبنتملل ةمجرت عم هناويد حارش نعو
 بسح هيَّثر دقو ءاهتقو ب باتكلا اذهل ديحولا ردصملا تناكو ,بدألا ةنازخ
 رخآو همكحو يبنتملا لاثمأل ًازّيح هيف عسوأو .ينج نبا جهن ىلع ةيئاجهلا فورحلا
 .هرعش تادايزل

 هحورش تعبط مهضعبو :ثيدحلا رصعلا اشك ًاحاّرَُش كلانه ّنأ ىلع
 ىضوعلاو ' !ميهاربا ديسلا داوجلا ديعو رداص  میلسو ىناتسبلا (''سرطب ملعملاك
 دلاو يواهزلا © ١ ضيف دمحمك ٌةطوطخم مهحورش لازت ام مهضعبو ٠ '!ليكولا
 .يواهزلا يقدص ليمج يقارعلا رعاشلا

 .ثيدحلا رصعلا  هناويدو يبنتملل تسرك يتلا ةداجلا تاساردلا يه ًادج ٌةريثكو
 ةبتكمل اوفاضأو ٠ .مهدوهجب تاساردلا كلت اونغأ ًارثك ءابدأ نأ ىلإ ريشن نأ ديفملا نمو
 ضفيو ,ةيعوضومو ةدج نيمدقألا ثاحبأ رثكأ سفاني ناب ٌريدج وه ام ,ةمخضلا يبتتملا
 ىلع هّياحصأ هفقو يذلا ددعلا ىقبي اهنم اريبك أزيح يبنتملا لفش يتلا تافلؤملا نع رظْنل
 ىدل يبقتملا اهأتي يقب يتلا ةحاسملا ىلع لديو ٠ رظّتلا ثفلي ًاددع ًارصح يبتتملا
 )لامك دمحمو "'!ىتوكجارلا ينميملا زيزعلا دبع ىلإ ريشن نيثحابلا ءالؤه نمو . .نيسرادلا

 )١( ؛نيسرادلا راثآ يف بيطلاوبأ 78917.

TAT +ù. )5( 

 . 15٠ ةن ةرهاقلا يف ردص ؛(بيطلا يبأ ىركذ يف بيطلا اذشلا) هحرش ىمسو ۳۹4 نام (9)
 .۹ نم (5)

 ) )0نم ۳۹٤.

 سئافن نم ًاريثك ايحأ «دنهلاب هرك يلع ةعماج يف يبرعلا بدألا ذاتسأ .ريبك يدنه بيدأو ملاع (7)
 ةدبصقو ةعطق نيعبرأ ىلع ديزي ام اهّمض « يبتتملا رعش ناويد تادايز لمع . ةيرعلا زونك
 مه140 ةنس ةرهاقلا يف اهرشنو «ىرخأ عيماجمو ناويدلل ةيطخلا خسنلا ضعب يف اهدجو
 . ةحفصلا سفن نم (۳) ةيشاحلا 08 ؛ريشالب عم نراقو «[ريشالب ركذ امك الإ 117 17

 ٠۹۲١ ةنس رصم يف عبط « هبولسأو هرعشو هقلخو هتايح ؛ يبنتملا بيطلا وبأ : باتك هل 20
 دعس ةبتكم نع ردصو «ديزوبأ يلع روتكدلا ةعجارمب هعبط ديعأو ؛ 15 ريشالب رظنا
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 4 ١ 0)
 نمحرلا دبعو ركاش "دمحم دومحمو 0 نيسح هطو يربج ('!قيفشو ىملح

 (!اًيليإو حّالملا "”ىنغلا دبعو ةعكشلا ''ىفطصمو مازع باهولا دبعو .بيعش
 يروبجلا هللا ديعروتكدلا هب ماق ام ىلإ أريخأ ريشن نأ بجاولا نمو .يواح

 .نيماه ءالؤه امهب ماق ناذللا نالمعلا ناكو ءداوع سيكروكو ليئاخيم '''ناوخالاو
 .نيسرادلاو نيثحابلا ناديفي

 امهنم نيقا ىلإ ريشن دن يبنتملا اوسرد نيذلا نيقرشتسملا مالعأ نيب نمو -

 ملاع  مهولدب اولدأ نيذلا نيقرشتسملا ةرثك نم مْغَّرلا ىلع امهنم لك لمع زيمتل
 :امهو .ثحبلا اياش 2ب امهيلإ انرشأ دق انك نإو .بيحرلا يبنتملا

 و ىف یصیردید كيرديرف یل هل ناك دقو ء١٠۱۹ ةنس ىّفوتملا ''”ىصيرتيد كيرديرف ىناملألا قرشتسملا -

 . ۱۹۸٩ ةنس قشمدب نيدلا

 ۷١. ؛ريشالب رظنا ء ۱۹۳ "ماع تردص ةعونتم ةسارد «يبتملا : هل فورعملا يقشمدلا بيدألاورعاشلا (1)

 لسلستلا يف ريشالب ةريس هيف راس «يبنتملا عم :هل ؛ريبكلا دقانلا ؛ يبرعلا بدألا ديمع (

 . 193717 ةنس ىلوألا هتعبط تردص « يبنتملا رعشو ةايحل يخيراتلا

 يف ةرم لوأل تردص « يبنتملا نع ًادج ةفيرط ةسارد هل «ريبكلا يرصملا ثحابلاو دقانلا (۳)

 دمحم دومحم يبنتملا رظناو « يبنتملا ةافول ةيفلألا ىركذلا ةبسانمب 1175 فطتقملا ددع

 . ۱۹۸۷ ؛ يجناخلا ةبتكم ؛ركاش

 . 1474 ةيناثلا ةعبطلا رظنا «ثيدحلاو ميدقلا يف هيدقان نيب يبنتملا ؛ ةيميداكأ ةسارد هل «يرصم دقان (4)

 ءًاققحم يبنتملا ناويد هرادصإ ىلوألا . ًادج ناتّماه ناتمهاسم ماع باهولا دبع روتكدلل (0)

 ةسارد يهو ««ماع فلأ دعب بيطلا يبأ ىركذ» هباتك ةيناثلاو «ًاقباس هيلإ انرشأ ام وهو

 . يبنتملا ةافول ةيفلألا ىركذلا ةبسانمب اهردصأ ةماه

 . 1187 بتكلا ملاع ؛قارعلاو رصم يف يبنتملا بيطلا وبأ : ناونعب ةماه ةسارد هل (1)

 ةسسؤملا ؛هابأ ٌدرتسي يبنتملا «ناونعب ءركاش دومحم خيشلا جهن اهيف جهن ةفيرط ةسارد هل (۷)
 . ۱۹۸۰٤۲٩ ط ؛توريب ؛رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

 . ۱۹۹١ ؛توريب «ةفاقثلا راد ؛ يبنتملا بيطلا وبأ : ناونعب ةماه ةيدقن ةسارد :هل (۸)

 . ۱۹۷۸ ؛دادغب ؛نيسرادلا راثآ يف يبنتملا بيطلا وبأ :هل (4)

 . ۱۹۷۹ ؛دادغب ؛ يبنتلا نع ةساردلا دئار : امهل 0

 )١١( ؛نوقرشتسملا ۲/ ۳۷٤.
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 رشنو قيقحت هب ماق ام مهأو ؛ةصاخب يبنتملاو ةماعب ةيبرعلا بادآلاب ٌةريثك تامامتها
 ام نيلرب 4 هرادصإ ىلإ دمع ذإ .ًادج رّكبم تقو كي "”يدحاولا حرشب يبنتملا ناويد
 2_ ةياغ ةينيتاللا ةغللاب ناويدلل ةمدقمب هلمع رّدصو ,(1404-1811) يماع نيب

 .ىبنتملا رعش تادايز ىَّمسُي امم ًامرمق هب قحلأو .ٌةديفم سراهف هنمض امك ةيمهألا

 رهشأ نسم ء1۹۷۲ ةنسس ىفوتملا "'ريشالب سرجير يسنرفلا قرشتسللا -
 اهمهأ نمو ءييرعلا بدألا ذب ًادج ةماه تاسارد هل .نيرشعلا نرقلا ب نيقرشتسملا
 .يبدألا خيزاتلا  ةسارد .يبنتملا "!بيطلا وبأ :ن اونعب يبنتملا نع هتسارد اهرهشأو

 انتلصو يتلا ناويدلا ىلع اسورشلا نم ریبک ددع دوجو ىلإ نوسرادلا راشأ دقو

 فيرعتلا ىلإ فدهت يتلا ثحبلا ةّطخ عم ايشمت اهيلع تأن ملو ءاهحارش ءامسأ نم ًالفُع

 حارشلا ءامسأ ىلإ رشن مل اض امك .يبدألا خيراتلا 2 مهعفومو ناويدلا ةاورو دانو حارشب

 مل امم ةيبوروألا تافللاو ةيدنهلاو ( ”ةيسرافلاك ةيبرعلا ريغ تاغللاب مهحورش اوعضو نيذلا

 :نيرمأ ىلإ فدهي لصفلا اذه نأ ىلإ ريشن ماتخلا يو .ةّيبرعلا ىلإ مجرتي
 نيذلا ةييرعلا مالعأ لالخ نم يينتملا ناويد لوح ةيبدألا ةكرحلا دصر :لؤوألا

 .ةياورلاو دقنلاو حرشلاب هولواتت

 .مداقلا لصفلل انامع حاتفم وهو ,ةقحاللا حورشلا نم ينج نبا حرش عقوم :يناثلاو

 ءابآلا دحأب تنعتسا دقو «ىلوألا هتعبط يف ردص امك دادغبب ىلا ةبتكم تسفوألاب هريوصت تداعأ )١(
 .يدحاولل يتسارد ءانثأ اهنم تدفأو «ًالصأ ةينيتاللاب ةعوضوملا ةمدقملا ةمجرتب لضفتف «كيلوثاكلا

 ۳١۲. -۳۰۹/۱ ؛نوقرشتسملا (۲)

 ةفاقثلا ةرازو نع ىلوألا هتعبط تردصو ؛ يناليكلا ميهاربا روتكدلا ةيبرعلا ىلإ هلماكب باتكلا مجرت ()

 ريخألا مسقلا مج برت دق ناكو « 1446 ةنس قشمدب رکفلا راد هعبط تداعأ مث ؛ 191/6 ةنس قشمدب
 ردصو ؛ىودب دمحأ روتكدلا (نيقرشتسملا دنعو ىبرعلا ملاعلا يف يبنتملا ناويد) هناونعو باتكلا نم

 يف يبنملارظناو . (ريشالب مساب انثحب يف ليحن ةعبطلا هذه ىلإو « خيرات نود نم رصم ةضهن ةبنكم نع
 . ۱۹۹٤ ؛ ١ط ؛توریب ؛ةلاسرلا ةسسؤم «ىئارمإلا نسح روتكدلل نييسنرفلا نيقرشتسملا تاسارد

 )٤( ىبنتملا نع ةساردلا دئار + 81-417/.

 ) )5ىرخأ ةغلب وأ ةيبرعلاب لأ نم ؛ناويدلا حاَرش درسي ثيح 178-87 ؛ن.م .

 و۳۹ و۳۸ و۳۷ مقر) ۳۹ /۲ ؛ نیکزیسل ىبرعلا ثارتلا خيرات :رظناو 1١(.
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 يفاثلا لصفلا

 ينج نبا حرش ىلع ءاملعلا ذخآم

 مهلغش نيذلا مالعألا ءاملعلا نم ريبك ددع ءامسأ ىلع قباس لصف 2 انيتأ

 مهتايفو ينس بسح مالعألا كئلوآ ءامسأ داريإ لالخ نم انظحالو .هناويدو ّىبتتملا

 .هذه انماّيأ ىلا ترمتساو .رعاشلا ةايح #4 تأدب ناويدلا لوح ةطشن ٌةكرح نأ

 امی هنع اوعفادو بح امّيأ هرعش اوبحأ عابتاو ةاورو ٌراصنأ يبتتملل ناكو

 ءاطخألا نم اَربُما لماكلا رعشلا جذومن هرعش 4 اوأرف كلذ #4. اوطرفأ ىتح عافد

 .لاقام لك 2ب رذعلا هل اوسمتلاو ,تاوفهلاو

 هدادتعاو هتيرقبعو هقوفت هيلع اودقح «مهتاوادع ے نوطرفم ًءادعأ هل ناكو

 نأ اولواحف :هدئاصق ايانث ب ًاعضوم مهداجمأل اودجي ا مهبضغأو «هرعشو هسفنب

 اولعجو .سابتقالاو ذنخألاو ةقرسلاو وطّسلا ىلإ هرامشأ اودرو ,ةمركم لكه هوبلسي

 ےس اونعمأو ءهسفنل اهلاحتناو اهيناعم خلسو ,نيرخآلا راعشأ ىلع ةراغإلا همه ةياغ

 ٌداشلا ىلإ ءاجتلالاو ديقعتلا 2 قارغإو ةفللا ىلع جورخ نم هرعش بويع فشك

 بدألا ةّلقب هومهتا ىتح هلك كلذ اوزواجتو ءهعم ةدئاف الو هتحت لئاط ال امب نايتإلاو

 هيحودمم ىلع لواطتلاو ظافلأ نم دروأ اميف ةيقالخألا ريياعملا ىلع جورخلاو

 هيمرو هتديقع 2 نعطلا ىلإ اولقتنا مث .كولملا هب بطاخي ام ريغب مهتبطاخمو

 .كلت وأ ةديصقلا هذه ثِ هرعش نم ةّندألا هلك كلذل اوسمتلاو ,ةقدنزلاو داحلإلاب

 لجّرلل نوریف ,ةيعوضوم نيعب نورظني نورخآ ماق ءالؤهو ككئلوأ نييو

 املثم اهيف عقو «تاوفه هل اوأر مث« اهّلهاجت نكمي ال قوت نطاومو ركذت ال تانسح

 نوكي َّنأ نود كلتو هذه ىلإ نوريشي اوربناو ؛ءارعشلا نم هريغ اهلاثمأ الس عقو

 .هركلا وأ بحلا عفاود نم عفاد كلاثه

 ٌريبك دع اهيف كراش يتلا ةطشتلا ةّيبدألا ةكرحلا كلت هّلك كلذ نع جتن دقو

 نم مهتمو ,ةفرعمو ًاهاجو ًاتيص ا ءلم انا“ نم مهن نمو مهءامسأ اندروأ نمم

 هب عفتنن ءيش اندفت مل ,ةرباع ءامسأ اهلا زواجتي ام ةفرعملا نم اهيلع فين
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 ينج نبا حرش يقبيو ناكو .يبتتملا رعش هب يظح يذلا طاشنلا ةريسم دصرن نحنو
 قلطنا يتلا ءدبلا ةطقنو ,نوقحاللا اهيلع سسأ يتلا ةيوازلا رجح يبنتملا ناويدل
 رابخأ اوسملت نيذلا كئلوأ هنم لهن يذلا نيعملاو .مهنم ٌريثك وأ ناويدلا حارش اهنم
 ىتح .روصعلا رم ىلع ةّيبرعلا تنغأ ةورث نم هتافلؤم هيلع تلمتشا امو :ةردان ٍةيرقبع نم هيتوأ امو .لضف نم يّنج نبال ام نومدقألا فرعو ٠ .هيمارمو رعاشلا
 نسحب يتلا ممتا نم ةمهنو بقتل تانسح نم ةنسح تلا نا ناويدل هحرش اوربتعا
 دحأ أ اهيف هقحلي مل ةيرعشلا هتداعس نإ :لوقأ ينأ ريغ» :كوتسملا نبا لوقي .اهيلع
 نم حتفلا وبأو ءهرعشل هللا همحر ينج نبا حرش ًارخف كلذب هيسحو ءءارعشلا نم
 هتافّلؤم ة ةرثك ىلع عتفلا وبا مدي ما لف ,«")ًالضفو ٌةلزنمو ٌةناكم ىفخي
 يجرعلاو بلاط يبأو يبنتملا ¿ ناويد ىوس رعش ناويد حرش ىلع اهعونتو

 ةمئاقلا سأر 4 يتأي ؛هتاور مهأو لوأو :ناويدلل لوألا حراشلا وهو «ينج نباو
 .باجعإ امّيأ هرعشب اويجعأف ېمهتایح ٌرعاشلا مهيلع ألم نيذلا نييحملا كئلوأ نيب
 0 دحأ اهغلبي مل قبس نطاوم هل اوأرو

 ريغ رعاشلا ناويد حرش ىلع . ُبحلا كلذب ًاعوفدم - ينج نب | متفلا وبأ مدقأ
 حتفلا) ) ىمسملا ريغصلا هحرشب هعبتأو ل !(رسفلا) ىّمسملا ريبكلا هحرش عضوف «ةرم

 ناويد ىلع ىلع ريبكلا هحرش ے ىتأو٠ .ريغصلا رسفلا وأ يناعملا تايبأ وأ (يبهولا

 ىلع ٌرميو ,.ىرخأ ٌةرات رصقيو .تايبألا ضعب دنع ٌةرات فوقولا ليطي .هّلك رعاشلا

 يناعملا ةحضأو و اهنا ًاربتعم قيلعت وأ حرش يأب هنم ىظحت نأ نود تايبألا نم ريثك
 ام ىلإ لصيو < ءركفلل لامعإ وأ نهذلل دك امنود ءيراقلا اهفشتكي .دصاقملا ٌةرهاظ
 .ةقشم وأ بعت امنود رعاشلا هيلإ ىمر
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 ؛ماظنلا )غ1( ٤/ ٠١ ,

 . ۲۸۲-۲۸۳ رظناو , 1514-181 «سايع ناسحإ روتكدلا «برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات (۲)
 يف ًاكّكشم سابع ناسحإ روتكدلا ادب دقو «باتكلل ةفلتخملا تايمستلا داريإل يعاد ال )۳(

 ءرخآلا اهضعب يف (رشقلا)و رداصملا ضعب يف (ربصلا) باتكلا ناونع ىأر هلأ كلذ « ةيمستلا
 دكؤت باتكلا تاطوطخم نأ عم ؛(رسفلا)ب ةحارص هتيمست ىلع صني مل ينج نبا نأ نظو
 ؛يبدألا دقنلا خيرات :رظنا .(رسفلا) مساب ةمدقملا يف هسفن ينج نبا هيلع صنو «كلذ
 . صاخ لكشب (۱) ةيشاحلا رظناو ۸
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 باتكب رعاشلا راعشأ نم ةعومجم حتفلا وبأ صتخا ريفصلا هحرش څو

 ب يهو «تاقيلعتو ًاحورش هيلع عضوو ؛يناعملا تايبأب ىمسي ام هنمض ؛لقتسم
 دهاوشلا نم ٌةدرجم ةريثك ًانايحأ تارايعلا 2 ىتح رسفلا 2ب اًمع جرخت ال اهلمجم

 رسفلا) اهتلمج نم ناك سا نم رثكأ ةباتك لمح انه نمو ءاهريغو ةيرعشلا
 هّنأ ربتعا حتفلا ابأ نأ كلذ ءٌةرهش اهرثكأ ىقبي (يبهولا حتفلا) نأ مغر (ريغصلا

 . هيلإ لوصولا ىلإ لييسلا لّهسوءرعاشلا رعش نم قلغتسا ام حتف

 نم رعاشلا لوح رودي امب ًالعفنم ناك لب ؛دحلا اذه دنع حتفلا وبأ فقي ملو
 نمم رعاشلا يدقتنم ىلع هدر ب ممع دق ناك اذإو ؛تاداقتنا نم هرعش لوحو تاموصخ

 نم ءادتبا رسفلا كب كلذو ؛ اهنع هنوفج ءلم مان يتلا هدراوشو ةردانلا هزونك اوفشتكي مل

 هيف در ًاباتك فلأ هّنِإف «هلمع طوطخو هجهنم اهيف ددحو .ةياغلا هذهل اهفقو يتلا ةمدقملا

 نوثحابلا هيف ىأر يذلا باتكلا كلذ ««فصنملا» هباتك هيف دقتناو :يسيئتلا عيكو نبا ىلع

 نم دارأ دهاوشلاو ةّلدألا نم هبحاص هيف دشح ام مغر هرعشو يبتتملا نم ًايئادع ًافقوم

 كلذ ىلإ بكر ؛هرظن ةهجو ززعيل ءارآلا نم لحمتو ,ةليضف لك يبنتملا بلسي نأ اهلالخ
 ىوس هنم اناصي مل حتفلا يبأ باتك ناك اذإو ةرعولا قرطلا كلسو ءةنشخلا بكارملا

 ال وهو :حضاو هنومضم ناق .هصوصن نم ليلق وأ ريثكب رداصملا انفعست ملو «هناونع
 وأ ناويدلا ىلع هحورش 4 رعاشلل حادتما نم حتفلا وبأ دروأ اًمع بلغألا ىلع جرخي

 .ًامئاد ًايباجيإ ًاروضح اهيف ًارضاح يبتتملا ناك يتلا ىرخألا هبتك 2 ىتح

 ىلع تعضو يتلا ةقحاللا حورشلا 4ب ًاحضاو ينج نبا ريثأت ىلجت دقلو

 :يلي امب ريثأتلا كلذ رهاظم ددحن نأ عيطتسنو ءناويدلا

 :ناويدلا بيترت ١.

 هنم دصق .ًابيترت ًاعم هيباتك ےب «هیلع هحرشو يبنتملا ناويد ينج نبا بتر
 ناويدلا دئاصق بشرف «ملعلا بلاطو ئراقلاو ثحابلا ىلع ةعلاطملا رمأ "!ليهست

 ركذت رداصملا ضعب نأ أملع ءءايلاب ًايهتنمو ةزمهلاب ًاًئدتبم ءةيئاجهلا فورحلا بسح

 يذلا ُبحلاب حتفلا يبأ نم ٌةفرعمو ءًايخيرات ًابيترت "'هسفنب هناويد بتر يبنتملا نأ

 ةمدقملا «لّوألا دلجملا رسفلا )١(

 (حي) «مازع .د قيقحت «يبنتملا ناويد رظنا (؟)
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 ىلع ةلودلا فيس كب يبنتملا دئاصق أ دق ,رعاشلاو ةلودلا فيس نيب ام عمجي ناك
 فيس ے4 يبنتملا دئاصقل ىتح يخيراتلا لسلسقلا ىعار مث ,ةيفاق لك ج اهريغ
 نم ريبك ددع راس دقو .ءاجهلا فورح نم فرح لك ب قيقدلا يخيراتلا لسلستلل ّيبنتملا رعش نم ىَقبت ام عضخأو ؛دحاو يور ىلع ةديصق نم رثكأ دجو اذإ ةلودلا
 هحرش انلصو و يذلا يدزألا ديحولا ءالؤه نمو ٠ ينج نبا ىطخ ىلع ًاقحال حارشلا
 بحاصو ماظنلا 2ب وتسملا نباو (حضوملا) 4 يزيربتلا ايركز وبأو يرعملا دشرملا وبأو ةجروف نباو ىضترملا فيرّشلاو حضاولا 2 يناهفصألاو رسفلا شماه ىلع
 .ةحارص كلذ ىلع نايبتلا ٌبحاص صن دقو ءنايبتلا

 كلذ نم دصقلا نوكي ْنأ نود يبنتملا رعش نم يناعملا تايبأ كب فيلأتلا . 3
 نم لوا حتفلا وبأ ناك ؛لكشملا رعاشلا رعش ےب ةمهاسم امّنِإَو ينج نبا ىلع درلا
 ناو ءيرعملا دشرملا يبأل يبنتملا بيطلا يبأ رعش نم يناعملا تايبأ ريسفتو يسلدنألا هديس نبال يبنتملا رعش نم لكشملا حرش : :باتك كلذ نمو ءاهيلإ قيرطلا حتف
 .ةريثك نطاوم ےب همالك القنو ٠ ,حتفلا يبأب اناعتسا دق اناك

 :هحورش 4 ينج نبا ىلع ضقنلا .؟

 هتاقيلعتو ينج نبا ء ءارآ ترشتناو .دودّرلا نم ٌةجوم ينج نبا حورش تراثأ ا 30
 ءاملعلا ¿ نم ٌريبك ددع ىريناو .يمالسإلا ملاعلا عاقضأ نم ناكم لك ےب ہریسافتو
 قافخإلاو روصقلاو ًاطخلاب هاَّنِإ نيصهّتم حتفلا ابأ نيبقعتم ناويدلا ةساردل ءابدألاو
 ٍتاداقتناب ًارورم يبتتملا دقن نم ءيش ىلإ اولصوت كلذ لالخ نمو .ةريثك نطاوم كي

 ئينتملا رعش نم هامهف اميف يناجرجلا يضاقلاو داّبع نب بحاّصلا نم لكل ز ةعذال
 ا ةثالث ىلإ دودرلا كلت فصن نأ عيطتسنو

 :اهنمو .ٌييهولا حتفلاب

 هنر دعب وتلا يديحوّتلا ناي يبأل يبنتملا رعش ذي ينج نبا ىلع ديلا ١
 0 بلحب روق ةبتكمب ةخسن هنم دجوي هنأ نيكزيس داؤف ركذ ھا

 س سس سس سس

 دقملا . لوألا دلجملا ؛رسفلا )١(
 . ۳۳ /۲ ؛نيكزيس داؤف « يبرعلا ثارتلا خيرات 000
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 ىَّضوتملا يناهفصألا ميحرلا نب هللاديبع يبنتملا رعش تالكشم ب حضاولا ٠
 ھ۰٤ ةنس دعي

 .ه١١٤ ةنس ىفوتملا

 .ه١٠٤ ةنس ىّشوتملا يعيرلا ىسيع نب يلعل يبنتملا رعش ل ينج نبا أطخ ىلع هيبّشلا .

 .ه171 ةنس ىّشوَتملا ىضترملا فيرشلل ينج نبا اهيلع ملكت يتلا يناعملا تايبا ٌعّتت ٠

 .ه400 ةنس دعب ىَّشوتملا ئدرجوربلا ةجّروف نب يلع يبأل حتفلا يبأ ىلع حتفلا ٠

 .ه0۸٤ ةنس ىفوتملا يسلدنألا هدّيس نبال يبنتملا رمش نم لكشملا حرش

 نب نيسحلا يلع يبأل بيّطلا يبأ ناويد نم ةلكشملا تايبألا حرش خي ةلمكتلا .
 .يبرغملا ىلقصلا هللادبع

 عاطقلا نبال هضماوغو يبنتملا رعش نم عومجم وأ يبنتملا تايبأ ضعب حرش .

 .ه0١0 ةنس ىفوتملا

 ًابوسنم عبط دقو :('!ينيرتنشلا كلملا دبع نبال هيناعم لكشمو يّينتملا تاقرس ٠١.
 .اهدعب وأ ه047 ةنس ىفوتملا ينيرتنشلا ماسب نبال

 . "م۷٤1 ةنس ىف بجاحلا نبال يناعملا تايبأ ىلع ءالمإلا .

 2 ءاج ام دقن ىلع ًافقو نكت مل بتكلا | هذه نأ فشتكي نآ ثحابلا عيطتسيو
 ريبكلا هحرش ب ينج نبال تاداقتنا اموفّلؤم اهّّمض امّنأو "!(يبهولا حتفلا)
 تايبألا ىلع نيقفتم اونوكي مل حاَرشلا ءالؤه نأ ثحابلل ودبيو .(رسفلاب) فورعم لا

000 

(۲ 

(۳) 

 . ١١۹ ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلاوبأو مامت وبأ ءرظناو «قباسلا لصفلا يف هانركذ ام عجار

 ىيحي نب رَّفظللا يلع يبأل (يّبنتملا تايبأ ضعب حرش) مساب ًاباتك بسن نيكزيس داؤف نأ ودبي
 ةرضن بحاص يولعلا ىيحي نب رّفظملاوهو ء٦1 ةنس ىّفوتملا راَدلا بجاح نب ينيسحلا

 ركذي ملو ءراذلا بجاح نبا عم بجاحلا نبا سابتلال اذه يف عقو نيكزيس لعلو «ضيرغإلا
 . اذه رمظملا يلع يبأل مسالا اذهب ًاباتك (هتامولعم نيكزيس ىقتسا هنمو) همجعم يف ةلاحك

 لكشملا حرشو ةجروف نبال حفلا يبأ ىلع حدفلاو يناهفصألل حضاولا ىلع اذه قبطني
 .ىرتس امك ةحارص كلذ ىلع يناهفصألا صن دقو « هديس نبال



 :مهضعب اهدروأ يتل ثلا تايبألا ىه ٌةريثكف ءًامات ًاقافتا مهنيب اميف يبنتملا دنع ةلكشملا
 .هيلإ دقانلا ةرظنو تيبلا بسحب هرّربي ام هل اذهو ءرخآلا مهضعب اهدروي ملو

 :اهنمو ءريبكلا حرشلاوأ رسفلا دقنل اهباحصأ اهعضو حورش :ًايناث

 .ينج نبال يبتتملا ناويد حرش ىلع ھ۲۸۵ ةنس ىّشوتملا يدزألا ديحولا تاقيلعت .
 .ةجروف نبال ينج نبا ىلع ينجتلا ٠
 ينزوزلا يلع نب نسحلا نب دمحم لهس يب" 'ديمعلا خيشلل رسعلا رش .

 .هأإ۹١ ةنس ىفوتملا (")رطراعلا

 .ينج نبا داقتنا ىلع صن دقو ه٦ ةنس ىَّشوتملا يرمتنشلا ملعألا حرش ٠
 ."ينج نبا داقن بلغأ اهيلع قفتا يتلا ذخآملا سفنب أذخآ

 :لاف «ناکلخ نبا هآر دقو ابيدهتو تاقيلعتو ىرخأ ءارآ هّكض هلعلو ه۷

(1 

(۲) 

(۳) 

 .«ضراعلا ينزوزلا نسحلا نب دمحم لهس يبأ ديمعلل رسفلا رشقد» :مساب ةطوطخم انتلصو
 ةطوطخملا ةيادب يف ىلوألا نيترم همسا ركذ يذلا فلؤملا مساب ةينيقي ةفرعم رعم ىلإ لصوتت ملو
 نب نسحلا نب دمحم لهس وبأ ديمعلا خيشلا لاق» :هلوقب اهنم يناثلا ءزجلا ةيادب يف ةيناثلاو
 نب نسحلا نب دمحم رفعج يبأل اذه باتكلا نيكزيس بسن دقو . .«هنع هللا يضر يلع
 يف يكبسلا نبا دنع هتمجرت رنا ۰۲١ 1 0 ءهالال ٠ ةنس ىفوتملا نزولا ناميلس
 ّيسرافلا يلع يبأ ةافو لبق يأ ه1 ٠ ةنس ىفوتم وهف «159- ٣/ ٠٤١ ؛ ةيعفاشلا تاقبط

 ور ينزوزلا عضو يذلا (رسفلا) يف اريثك يلع يبأ ىلع محرتي ينج نباو ؛ ماوعأ ةعبسب
 ال (يلع) دج مسا رکذو ؛(رفعج يبأ) ال لهس يبأ هتينك ىلع بتاكلا صن دقو :هيلع
 رظنملا ليمج ًاليلج ًاملاع ناك هنأ هل يبلاعثلا ةمجرت نم ودبيو ٠ .ديمعلاب بقلتو « (ناميلس)
 لاكيم ينب لظ يف ودي ام ىلع هاقتلاو «يبلاعثلا هشياع دقو ؛ ءرشنلاو مظنلا ديج . رل
 ؛رهدلا ةميتي هتمجرت ف رظنا . ةماهلا بتكلا مهل عضوو ؛مهحدم يف يبلاعثلا ضافأ نيذل

0 
 مقرب ةرهاقلا يف يف ةدوجوملا ةطوطخملا فالغ نع (ضراملا)و (ينزوّرلا) يتملك انذخأ

٠١“ AY.ھ۳۵۵٠ ةنس ىلإ اهخسن خيرات دوعي يتلاو «ز  
 . ١١١ ؛ةيراغملا بدأ يف بيطلا وبأو مامتوبأ
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 ٠ يبنتملا ناويد حرش كب ينج نبال رسفلا رصتخم هل تيأرو»

 :هباتك لالخ نم «ينج نبا حرش ىلع 144 ةنس ىفوتملا يدزألا يبلهملا ذخآم .

 يبأو ينج نبأ حورش ىلع هذخآم هيف لجس ؛يبنتملا ناويد حارش ىلع ذخآلملا

 لغشو «ينج نبا حرشب ًائدتبم ءيدنكلا نميلا يبأو يدحاولاو يّرعملا ءالعلا

 .طوطخملا نم تاقرو تسو ٌةئام

 ينج نيا حرش اهلالخ نم اودقنو .ناويدلا ىلع اهباحصأ اهعضو حورش :اثلاث :اثئاث

ءالجتسا نع ينج نبا روصق ناكو .يدحاولاو يضورعلا لعف امك ًاعم هيباتك 4
 

حاولا صن دكو رشا كلان ضعب عضول عادلا وه مزاب ال ا يناعلا
 يد

١ 

۲ 
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 ` جرش ےس ينج نبا ىلع تاكاردتسا هل ه4 ةنس ىفوتملا يضورعلا لضفلا وبأ

هيلع مارشلا دودرو ينج نبا حرش نم ًاريثك هيف غرشأ .يبتتما
 كلذ متخو ٠ .

سا مخض حرش هلا یا و اوا لم ارق دقو يرعملا
 م

 .يبنتملا تايبأ نم ريثكل ينج نبا ريسفت ىلع ًادودر هنمض (حضوملا)

 ًاطخ وهو «يربكعلا ءاقبلا يبأل ًايوسنم ًارارم عوبطملا ناويدلا حرش ےب نايبتلا .

 راشأ ءاطخلا سفن 4 اوعقو امبرو نالدع نبا ىلإ هوبسنف ,نوثحابلا هيّوص

 ناويدلا حرشو ةياورو بيترت # حتفلا يبأب ىدتقا هنأ ىلإ ةمدقملا خ هبحاص
 حرشلا اذه نوكي داكيو ؛ةيراغمو ةقراشم نم نيرخآلا حاّرُشلا دودر هنمضو

 .ناويدلل رخآ حرش يأ اهب ظحي مل ةرهشب يظح ناو هيف ديدج ال ًاعمج
 ءاامع 7 u 8 ق ا

 مل نإو٠ 1 ءيكتي مل حرش انلصو املفو

 رو هنع عافدلل اوربثاو ينج نيا حرشب ب حورتشلا كلت باحصأ
 ةيدعتنم ر ءارآ نم ريثك

 ےوتسملا نبال ماظنلاو ءيرعلا ءالعلا يبأل يزيزعلا عماللاو دمحأ زجعم انه ركذتو

 484/7 ؛نايعألا تايفو (۱)

 هه ما/ا# ل



 .نيمدقألا حارشلا حورش نم هيف دروأ ام ةرثك ىلإ ةفاضإلاب ماهلا هحرش زيمتي يذلا
 ريزغ ءًاريصب أدقان ناك لب ءلقان درجم نكي مل هنأ هلالخ نم ًالإ انلصي مل اهضعبو
 ناكو .ةرظنلا يعوضوم ٠ ءاهترثك ىلع ناويدلل ةدّدعتملا ةياورلاب ًاطيحم .ةفرعملا
 نكامأ 2 ينج نبال راصتنالاب ةشهدملا هتعارب 2ے ىّلجت ؛ًاحضاو يبنتملاب هباجعإ
 .نايحألا بلغأ 4 مهلمجمب هيدقتنم ءارآ درو ةريثك

 ًابيوصت ءينج نبا ءارآ نم ًاقالطنا ةداجلا ةفاضإلا ٌلضف يدحاولل ناك اذإو
 نع ًاذخأ نيمدقألا حورشل ٍلقان درجم ىوس نكي مل نايبتلا بحاص ناف« ؛مهف ةَّقَدَو
 يزيربتلا بيطخلاو عاطقلا نباو يليلفألا نباك هريغ نعو بلغألا #2 يدحاولا
 يدحاولا حرش نم لکو ينج نبا حرش نيب ةطيسب ةنراقمو ٠ انفقلسأ امك مهاوسو
 يتلا نطاوملا ك اهادروأو :ٌةلماك ينج نيا دهاوش اذخأ امهّنأ رهظت نايبتلا بحاصو
 .اهيف حتفلا وبأ اهدروأ

 حورش ب ينج نبال ركذ يأ دورو مدع لاجملا اذه 2. هيلإ ةراشإلا بجي اسمو
 نمم وهو ھ٤ا ةنس ىفوتما يليلفألا نب مساقلا يبأ يسلدنألا ريزولا حرشك ىرخأ
 نبال ًارصاعم ناكو :هريغو ينج نبا لالخ نم هدالب 4ے ناويدلا تاياور ىلع علا
 .ركبم تقو بي امهدالب ىلإ لصو ينجو نبا حرش نأ مولعمو «هدیس

 ناويدلل هحرش لالخ نم ينج نبا ريثأت رهاظم نم رهظم ىلإ ريشن ًاريخأو
 حورشلا ے كلذ عاشو ءءاجهلا يفخُت روفاكل يبنتملا حيدم تايبأ نأ ىلإ راشأ دقف
 ءاجهلا ىلإ حيدملا نم هبلق نكمي امل هلماكب هبحاص هفقو فلم انلصو ىتح .ةقحأللا
 اهيف عيشت يبنتملا تايبأ نم ًاريثك نأ ىلإ ينج نبا راشأ امك ٠ ,"”يبنتملا تايروفاك 4
 ةيراغملا ءاملعلا دحأ نأ ىتح ةقحأللا حورشلا 2 ًاضيأ كلذ ىرسو .ةيفوصلا ءارآ
 . ”يفوص ًاحرش همامتب ناويدلا حرش

 مالعألا كئلوأ ءامسأ ىلع يتأن فوس قباس لصف 2 هب انمق ام رارغ ىلعو

 نيدلا ماسح نب نمحرلا دبع ؛ ءاجهلا ىلإ حيدملا نم يبنتملا تايروفاك بلق يف ةلاسر )10
 ةنامألا راد رادصإ ؛ :مجن فسوي دمحم روتكدلا قيقحت «يمورلا ةداز ماسحب فورعملا
 . ۱۹۷۲ ؛توريب «ةلاسرلا ةسسؤمو

 ىلع ةيدنكلا تايبألا حرش» : هباتكو يلويروألا يرفاعم ا ةليضف نب لضف نسحلا نبا وه )0
 . قباس لصف يف هتمجرت رظناو ««ةيفوصلا قيرطلا

 سم oV 5 س



 ىلع حورش وأ تاداقتنا وأ تاسارد نم هوجتنأ امل عفادلا ينج نبا حرش ناك َنيذلا

 .ىبنتملا ناويد

 «قباسلا رثأ قحّأللا اهيف ىفتقا رومأ ة ةثالث ىلع ًاعيمج ينج نبا داّنقُت قفتی داكي

 :يه رومألا هذهو «ءارآ نم هب ءاج ام حتفلا وبأ اهيف ررب «هحرش ىلع ًةريبك ّدخآم اهودعو

 دقو .يبنتملل يه امّنِإ اهب ءاج ىتلا حورشلا هذه نأ مهمعز 4 ينج نبا ءاعّدا ١.

 .ةءارقلا ءانثأ هسفن رعاشلا نم حضوتسا نأ دعب حتفلا وبأ اهنود

 لئاسملا وأ ةريثكلا دهاوشلا داريإ نم هتحت لئاط ال امب ئراقلا لاغشإ .؟”

 ىلإ جولولا نود اهفيرصت وأ ةملك ريسفت دنع فوقولاو ةفلتخملا ةيوحنلا

 .يقيقحلا ىنعملا ءالجتساو يبنتملا ملاع

 نأ نوريو ٠ ,ريبكلا مريسفت ىلع -يبهولا حتفلا 2 تيب ةشفانم اشا ةلاحإلا .۳

 امك رسفلا و مهتلاض نوري ال مهّنأو .هيف عقو يذلا زجعلا نم ًايُرهت ناك كلذ

 .حتفلا وبأ مههجو

 ىلع يتأنس نيذلا ينج نبا يدقتنم ةكرح تناك ةثالثلا ذخآملا راطإ 2و

 .مهتايفو ينسل يخيراتلا قايسلا نمضو مهركذ

 ناك هنأ نوخرؤملا ركذ :يدادغبلا ىدزألا دمحم نب دعس بلاط وبأ ديحول.١

 ىوس هتافّلؤم نم ء ءيش انلصي ملو :بدألا 2ے اعراب ضورعلاو ةغللاوو وحنلاب اع

 شماه ىلع انتلصو «تاداقتناو تاقيلعت درجم وه يذلا ؛يبنتملا ناويدل هحرش

 .رخآ ًانيح ينج نبا هاجتو ًانيح رعاشلا هاجت ًايبلس ديحولا اهيف ناك دقو ءرسفلا

 ناكو .ه840 ةنس يوت ثيح ًاليوط هدعب رمعو «يبنتملل ًارصاعم ديحولا ناك

 لالخ نمو «فورظ نم هب طيحُي ام ىلع أعّلطم اهب ًافراع يبنتملا رابخأل اعّبتتم

 ناك هّنأو :ro) 41 اهيف بيطلا وبأ ناك نيح رصمب ناك ديحولا نأ ىرن هتاقيلعت

 دحأ نأ ىريو ٌةنيتم ٌةقادص هب هطيرتو <« «يبقتمل موصخ دحأ ل ةبازنح نيا ًابجعم

 لّكشُت ال ثيحب ( اة شاشملا نم املأ ىري ينج نبال ديحولا تاداقتال عتنلا

 اهيلع نوتأي الو مامتها يأ اهنوريعي ال حارشلا لعج ام اذه ّلعلو ؛ دقنلا رايعم 4 ًةّيمهأ

 )١( ؛رسفلا رظنا  ۳٤٤/١ةيشاحلا )5(.
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 دق رسفلا نأ ةركف ززعت ينج نبال ديحولا تاداقتنا نكلو «هريغو يدحاولاك ركذب
 ًالعف ركبم تقو ےب

 نم تفقوف» :لاق ءرصم نم جورخلل يبنتملل ًاحصان هسفن ديحولا انل مدقو
 ىلع هثاثحتسا ىلإ -بدألا لهأ بحل -يسفن ينتعدو :كالهلا افش ىلع هرمأ
 تاقلح رضحي ناك هَّنأ ودبيو .«' 'ينع كلذ ىهتي نأ يسفن ىلع تيشخف ؛جورخلا
 ءايشأ نع هلأسيف «هرعش هيلع أرقي ٌلجرو» هدهش هنأ ركذ دقف ؛ ءرصمب سردلا
 عبتتملاو «(' )رقتم يوحن باتكلا بحاصو ءنقتم باوج يأ هباوج ناك امف ءةبيرق
 ناك املتمف ؛ .يبنتملا ءادعأ عم ةنيتملا ةقالعلا ىلع صرحي ناك هنأ ىري ديحولا ةريسل ةريسل

 هَّنأركذيو ,بلحي ينادمحلا سارفلا يبأ قيدص ناك ٠ ءرصم 4 ةبازنح نبا قي
 ."!يبنتملا لوح ثيدح ےب هعم ضاخو ٠ .جبنمي سارف ابأ فرع

 عضو

 ناويدلا ىلع هتاقيلعت 2و أعم حراشلاو رعاشلا ىلع ًابصعتم ديحولا ناك دقل
 ,هرعش ىلع وأ هكولس ىلع ام يبنتملا دقتتي ٌةراتو ©" هيف نينثالا نم لاني أيأر دروي
 يعوضوملا ريسفتلا ىلإ ؛ هلصوت مدعل ينج نبا دشتنيو «٠ .يبنتملل ةركف حدتمي نيح كس

 .“اهلوح ديفملا

 يشاوح ب ئراقلا هاري نأ نكمي ام وهو ءًابناج يبنتملل هداقتنا رمأ كرتنو
 فقوملا كلذ ؛ىنج نبا نم هفقوم دنع ًاليلق فقوتنو ,رخآلاو نيحلا نيب رسفلا

 راشلا ةمدقم ىلع هتاقيلعت نم ًءادتبا .ةيعوضوم لك نم يلاخلا جفلا يث ىئادعلا
 يلع يبأ فارتعا ذب نمكت ةنسح يبنتملا بلسي نآ دارأ دقف ,دادبأ داقتنا رجا ىتحو
 .ةزيملا هذهب ينج نبا د | داهشتساو ءهقوفتو يّبنتملا ةيرعاشب - وه نم وهو . . يسرافلا

 .(9) ةيشاحلا ۸1۲و (۲) ةيش ةيشاخلا رظناو ١/ ٠١« ؛رسفلا )0010(

 ينج نبا اهقوسي ناك يتلا ةبوجألا نأ اذه نم مهو < « ينج نبا باتكلا بحاصب دصقي )۲)

 .ةدع نكامأ يف ؛رسفلا رظنا  ديحولا معز ىلع ينج نبا عارتخا نم يه يبنتملل ةبوسنم
 .ةدع نكامأ ؛رسفلا (۳)

 )0١. ةيشاحلا ۷۷۷و (۱۳) ةيشاحلا ۹٥۷و (۳) ةيشاح "10و ۱ ؛رسفلا رظنا (6)
 ةيشاح ۷۲۷و )٠١( ةيشاخلا ٤۷۷و (1) ةيشاحلا ۷۷۳و (4) ةيشاخحلا الال٠ ١/ ؛رسفلارظنا (9)

 (1) ةيشاحلا ١۸۷و (۲) ةيشاحلا ۸1۸و (۲) ةيشاحلا ١۸۳و (؟) ةيشاحلا ٠۷۸و (۷)
 .(۳) ةيشاحلا ۸٠٩و )٥( ةيشاحلا ىلإ ٩١ ٠و (۳) ةيشاحلا ٥۸۷و
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 هلبقتو :لجرلا اذه ليضفت يلع ابأ دّلَق يذلا لجرلا اذهل بجعلا | بجعلا» : :لوقيف
 :ةروثأملا ةرابعلاب ينج نبا ًابطاخم رجّرلا ىلإ رمألا هب لصي مث « ... .لّيقتلا اذه هنم
 نمط هرعش ريسفتل كدصق» : .هل لوقي رخآ ناكم ل ءارنو .'فكعلظ ىلع عبرا»
 هّنكلو» :هل لوقي ىرخأ ةرمو .يعوضوم ٍليلد يأ ىلإ رقتفت ةرابع يهو "هيلع
 ئراقلا لاغشإب هنع نورّبعُي نيرخآلا ىرنس ام وهو ؛' ؟!ةدئاف الب نامّزلا لغش

 رموجب اهل ةقالع ال رومأ 2 ةديدع تاحفص ينفي نأ دعب تيبلا ىنعم نع ثحبلاب
 :يبنتملا لوقل ينج نبا حرش ىلع هّقيلعت ليبقلا اذه نمو ؛عوضوملا

 ...[تاييبأل] ءالع ىلإ مايخلا اوبسن دقل

 اليخ هل اونوكي َّنأ ىّنمت ِهّنأ وهو .هب هيلع قامت اميف رذعلا حرش كرت» :هلوقب
 .« هيلع ٌولعلا دصقي ملو .هوقيو هوفوكيل ًامايخو ؛هتمينغو هتبلطب

 لإ يبنتملا دارأ ام» :لوقي هارتف ٌةحارص تيبلل ئطاخلا مهفلا ىلإ ريشي ًانايحأو
 زكترملا لكش يتلا دهاوشلا رايتخا ےب هئّطخي وأ ."!ءلاحملا هل بلطت الف «عرذلا
 حمرلا ركذب الإ اذه كاذ الو كإذ اذه هبشُي الد :لوقيف ناويدلا حرش 4 يساسألا
 هسامتلال ًايناث َحراشلاو ًالوأ ٌرعاشلا ًادقتنم ًادقتنم :م ًافيفخ ينمضلا هدر نوكي دقو «ابسحو
 نم لكاوألا هب ىتأ ام اوتأي نأ مهّقح نم سيلو ٠ ,مهتنل نيثدحملل نأ ىري وهف ٠ .ًارذع هل
 حتفلا يب بأ عم هيف فلتخي رمأ اذهو ."ارضحلا ةئيب ةئيب ےس اودابتي نأ الو «تسرد دق .تاغل

 أذ“

 ۷٠٣و (0) ةيشاح 04و (۱) ةيشاحلا ٠٠١ رظناو ءانقيقحت نم ۷ص «ةمدقملا ؛رسفلا (1)
 . (4) ةيشاح 0117و (۷) ةيشاح ١011و (۲) ةيشاح 1۷٤و (۵) ةيشاح 7055و )١( ةيشاح

 .(۱) ةيشاحلا ۷۹۸و ۱٩ ؛ن.م (۳)

 . (۱۳) ةيشاحلا ۷۷۹و (۸) ةيشاح ۳۰۲و (۱۰) ةيشاح ۳۳۹ و١۲ ؛ن.م (۳)

 .امهريغو )١( ةيشاحلا ۱۹١ رظناو ٤٥+ ؛ن.م (4)

 )١1١( و٤ ٠٠ ةيشاح 7194و )٤( ةيشاحلا 184 )١١(2 ةيشاحلا 145 ؛رظناو 4١13ن.م (©)

 )١(. ةيشاح 51 4و )١54( ةيشاح ١601و (0) ةيشاح 4717و (۷) ةيشاح 1۹٤و )1١( ةيشاح
 ةيشاح ۹۷٤و )١( ةيشاح ٣۷۲و (١1١)و (۸) ةيشاح ۷٠٠و (۳) ةيشاح ٤۹۷ 15 ؛ن.م 030

 )١(. ةيشاح ۷۲۲و (١٠)و (۸) ةيشاح ۰۷٦و (۳)

 )١( ةيشاح ۷٠۳و (۳) ةيشاح ١٠۳و (۳) ٤۲و «(5) ةيشاحلا ۲۳١ رظناو ۰۹۸ ؛ن.م (۷)

 .(۳) ةيشاجلا ۳۸٤و

 هاا -



 يبنتملل ينج نبا | لاؤس ةلأسم ب ككش دق داقثلا ضعب ناك اذ ذإو .فالتخالا لك
 نم ييتتملا هيلإ يمري ام مهف مدعب ينج نبأ مهتي ديحولا نإف ءاهدروأ يتلا بوجالار
 :ينج نبا لاق دقق .ًانايحأ هفعست ةيوحنلاو ةيوفللا هتردقم تناك دقو هب وجا
 ليخلا يشم نمو» : :هلوقب قّلعف « «ءاسنلا يشم نم ٌلرْختو ٌكّكفت اهيذ ٌةيشم : :ىلزيخلا»
 ةيشم نيب قباطي ناب دارأ حتفلا ابأ رأل .ةّيمهأ تاذب تسيل ةفاضإ يهو ,"!«ًاضيأ
 2 حتفلا يبأل فرتعي وهف كلذ عمو .يبتتملا هيلإ ىمرام وهو ءقوُثلا ةيشمو ءاسنلا
 :هلوقب قّلعف .«هنم بيرق وأ يبنتملا ُظفل اذه»: ينج نبا لاق دقف ,دوصقلا ةباصإ
 حتفلا وبأ فرع دقف٠ .ىنعملل ٌةديفم ًانايحأ هتاحيضوت ءيجت دقو" وه اذك قدص»
 :هلوقب قارعلا ىلإ رصم نم برهلا ةلحر اهيف فصي يذلا يبنتملا تيب ےب دراولا «هيّتلا»
 ينب هيت هب ينعي انهه هيتلا» : :ديحولا لاقف «اهدعبل اهيف هاتي يتلا ضرألا : :هيّثلا»
 بصي مل حتفلا ابأ نأ یری وهو. تحال نايبتلا بحاص هب نخأ ام وهو .' !ءليئارسإ
 :يبنتملا لوقل ينج نبا ح رش ىلع هقيلعتك « .هّلك أطخلا اتطخم نكي مل هتكلو ءىنعملا

 ىرولاو جه ناك هنكلو هلأاأحدم كلذ ناكامف

 ,جدُم مث ًالافس مهلك سالا عابط رفانت هعابط تناك اذإ :يأ : :ينج نبا لاق
 ٌتحدم يَّنأ دارأ يذلا» :ديحولا لاقو ,«هلوق ىلع مهل ًاماغرإ هيف ّنأل مهل وجه كلذف
 نكي مل ملف .هحدمأ مل هلثم حدم نع ينينفي میرک سانلا ناك ولف .ةرورض اذه

 ضعب قحم وهو .«'!ىلوأو حضوأ اذهو ؛مهل ًاوجه راص انهاه نمف .ًاماثل اولصح

 ه4 ؛ن.ح )١(

 (ه) ةيشاحلا ۷١٤۲و (1) ةيشاحلا ١٤۲و (۲) ةيشاحلا ؛ ۱١١ ؛رظناو ۱۱١ 400م )۲(
 )١1١( ةيش ٦٠۳٠و (11) ةيشاح 7154و )٩( ةيشاح 7059و (۱۱)و )٤( ةيشاح ۲و
 هو )٤( ةيشاح ۲۸٤و )١( ةيشاح ٣۲٤و (0) ةيشاح ٤٠ ٤و (۸) ةيشاح 1510و
 ةشاح ٥۸۹و (") ةيشاح ۳۲٥و )٩( ةيشاح ۲۷٥و )١١( ةيشاح 0514و )1١( ةيشاح

 )١(. ةيشاحلا ٥٠٩و (4) ةيشاحلا ۸۹4و )١(
 . (7)ةيشاح ۲۱۸و (٤۱)و (0)ةيشاحلا ۲۱۷ ؛رظناو ء118 50. )۳(

 .(۷) ةيشاحلا ۷٤۲و ء(۱۳) ةيشاح ۲۲۷و (۱۲)و (۱۱) ةيشاحلا ۲۲۲ ؛رظناو (6) .۵ 21١5
 .ًاعم ديحولا قيلعتو ينج نبا حرش عمج هنكلو ۱ ؛نايبتلا (6)
 (۳) ةيشاحلا 1117و )١5( ةيشاحلا ۱۷۳و «(۸) ةيشاحلا 144 ؛رظناو  ؛ ۱ ؛رسفلا (1)
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 نم زجرلا نم نيتيب ىلع ينج نبا قلع دقف أني أطخ ًانايحأ هتابيوصت يتأتو .ء ءيشلا
 ءءاملا درت ال :تيبلا صن ثيح «باوّصلا وهو .««ىحر فصي» :لاقف يناعملا تايبأ

 . ةنيفس فصي هبسحأ :هلوقب حتفلا يبأ مالك ديحولا بوصو

 اهسمتلا يتلا هتاريربت 2ب قافخإلا ديدش ناك حتفلا ابأ نأ ىلع ًارصُم ىقبيو
 ةأرجب مدقُيو .هظافلأ كب ٌرساجتي ناك يبنتملا نأ ينج نباىري نيح يفق «يبنتملل

 يبنتملا نم عبط ءوس ىلإ كلذ ديحولا در ءهب عنتقي امب مهيوذو كولملا ةبطاخم ىلع

 :يبنتملا لوق ىلع هقيلعت | اذه نمو ."' !ًايلاغ هتفّلك ةقامحو مهف ةّلقو

 بيس الب دو الو تثيكب الإ اهعئانص نم ًاليمج تركذ الو

 ليمجب ينم كلذ اهقاقحتسال الإ اهّدوأ تسل :يأ» :ينج نبا لاق نيح يقف

 امو .هيلع تلمح ول ُهِّيلب ٌلمحيو ؛ٌثيبخ تيب اذه» :ديحولا لاق «ياّيإ اهتلماعم
 بح نم ًانايحأ ركذُي ام ىلإ حملي وهو .«"!لعفي ملو ءهتبثيف ببسلا ركذي ْنأ هجوحأ
 .حتفلا وبأ هيلإ رشي ملام اذهو .ةلودلا فيس تخأ ةلوخل يبنتملا

 ينمض ٌرارقإ هّنأكو ,حتفلا يبأ مالك رياغي امب ٌةرات يبنتمل تايبأ حرشي وهو
 .("ىنعملا ءالجتسا 4 قيفوّتلا هفلاحي مل حتفلا ابأ ناب

 مالكي رّثأتلا ي يهو «٠ و «اهتسمحتسا .ةرهاظ يبنتملا رعش ل ينج نبا ىأر دقو

 مادختسا يبتتملا ىلع ٌبيعيو .ناسحتسالا اذه 2 ينج نبا ”يحولا ضقاني امنیب

 (١٠)و (۸) ةيشاحلا ٥۳٦و (۳) ةيشاح ٤۳۲و (۲) ةيشاحلا 508١و )۱١( ةيشاحلا١ا/الو

 .(9) ةيشاحلا 1۸۸و )1١( ةيشاحلا 1۷۷و )١5( ةيشاحلا ٦٥٠و (١٠)ةيشاحلا ٣٤و

 .(۳) ةيشاح "١۲و (۸) ةيشاحلا ۲۷۳ رظناو ء(١۱) ةيشاحلا ۳۲/١ ؛رسفلا (۱)

 .(۹)و (۲) ةيشاحلا ۲٠١ ؛رسفلا رظنا (۲)

 )۳( ؛رسفلا ١/ ٠٠٠١ ةيشاحلا )5(.

 )٤( ؛رسفلارظنا  77١/١*و (۸)و (0) ةيشاح ١٠٤و (۳)ةيشاح ٣۳۲و (۱۰) ةيشاح ٠١ ةيشاح )٥(

 و 1١٠١ةيشاح ۷۲۹و (0) ةيشاحلا ۷۲۸و (۷) ةيشاحلا 1948و (٤)ةےشاحلا ۷٥ر (۷) ةيشاح

 )( ةيشاحلا ۸۷۹و (۳) ةيشانخلا 4517و (۱۲) ةيشاحلا ۸۳ ٤و (7)ةيشاحلا ۳و ) )۱۲و۸٩۹۳

 ةيشاحلا )٠١( و ۹٠۷ةيشاحلا 9 5١و (۷) ةيشاحلا ) )0و٤  4١(۸)ةيشاحلا و١١ ٩ (۹)ةيشاحلا .
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 ."لورعش ب مهتاحاطصمو مهمالك

 ا امك.(' !كلذل ليلعت يأ نود عطاق لكشب حتفلا يبأ تاياور ضعب دري ناكو

 ذل .هل ٌةاباحم يبنتملا ئواسم نع يضافّتلاب همهّتي

 تاداقتنا اهلوح تراد .ٌةّيساسأ رواحم لكشت اهانزربأ يتلا تاداقتنالا هذه نإ

 رسفلا نم لوألا ءزجلا 2 اهدروأ يتلا هتاداقتنا انرتخا نك ناو ينج نبال ديحولا
 ذب ديحولا اهادبأ ةظحالم ىلإ ریش انّتكلو ,ةلوهسب ّصّنلا ىلإ ةدوعلا ةيناكمإل

 «ملعلا مرتحي دقان ةّيصخش ىلع ال بدأ رةَّلق ىلع لدت يهو ءرسفلا نم يناثلا ءزجلا

 هَّنأ حتفلا يبأ نع فرع دقف .ةّيقلخلا بويعلا ضعيب مهذينب «هباحص نم لاني الو
 :يبنتملا تيب دقتنا امدنعو :هينيع ىدحإب ًاعتمم ناك

0 
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 روعريهغائ الان ضغبتيو نكلريغاتئًالاْنداعُت

 .(!ةكراشملل هبجعي ال ءوسب روغلا ٌركذ ٌنكلو» :لاقو .ينج نبا تاداقتنا در

 ًاريثك طقسأ يبتتملا نأب نوخّرؤملا هيلع عمجأ ام هتاداقتنا 2 رياغُي ديحولاو
 . اهلوأ يتلا ةعطقلا ىلع قلع دقف ءهرعش نم ع 3-0 3 5 =

 [تايبألا] نا ارزيخ نم ةينيو

 نسحأ رودي ًاضيأ ناك دقو ءريخّتلاب هيف رعاشلا ىلع ُدخؤي ال بعص هيدبلا»
 امم ًاريثك اهيذ لوقلا بجي يتلا عضاوملا و كولملا سلاجم 2 لوقي رعاشلاو .ديز نم

 .«' ويف لئاط الو ةلثم تشي ڈر الام لك تبثأ ىّتح هلاقام ىلع ٌليخب ٌیبنتملا كلو ؛ةتبثي ال

 )١( ؛رسفلا ١/ 2777يبنتملا لوق ىلع هقيلعت رظنا :

 دهاوشاهيلعاهنماهلحوبس  ةرمغدعب ةرمغ يف يندعسُتو
 رظناو  1۹۷الحاشية)١51(.

 ۷١۹و )٤( ةيشاحلا ”1١ رظناو (۸)ةيشاحلا ٤۷۹و )١( ةيشاحلا 11۸/١ ؛رسفلا (؟)

 .(5١)ةيشاحلا

 )١١(. ةيشاحلا ٣۳٩و (7”)ةيشاحلا ١1و (1)ةيشاحلا ۸۹۷ ؛رسفلا (۳)

 )٤( ةديصقلا « يناثلا دلجنا ؛رسفلا )١١11( تيبلا )19( .

 .(1) ةيشاحلا ءانتعبط نم 40١ ص ؛لّوألا دلجلا ؛رسفلا (5)

 س N۰ ل



با يذلا حيحصلا ىنعم ا فاشتكا
 . ةتيبلا حرش يفق ًريثك وا 5یا حتا بأ هلع دن دعت

 لئاق انأام َساَنلا نيطعت الو تأ ام ساّنلا طعأ دوجلا اذأ

لا اذاي دارأ» :حتملا وبأ لاق
ف يراعشأ طعُت ال :يأ «دوج

 6.6 اهيئاعم ذخأب اهودسفي

 ال :لوقي ؛هريغ ىلإ هنع هلاحتراب هقوخي «ٌديري اذه سيل» :هلوقب ديحولا درو

غ دنع يحدم ٌلصحيف . ءاهببسب لحرأ ٌةلماعم يناماعت
 .هايإ هّتيطعأ كّنأك نوكيف :كري

') هزجوأو كيرحتلاو باتعلا نسحأ نم هانعم ك اذهو
 ظحلا ّنِإف هيف كاش ال اًممو ,«(

 .حتفلا وبأ هب قفخأ اميف ديحولا فلاح

 .هيلع هوذخأ ام ضعب  نيرخآلا ينج نبا داّقُت عم ىقتلا دق ديحولا ناك اذإو

 چ أ ًاقباطتم ناک ديحولا نأ ٌرِهظُت ةدع ةلثمأ نإ
 ردع عم يبنتملا تايبأ نم رشک حرش

ةجروف نباو يضورعلاو ىضترملا فيرّشلاو يعيرلا ىسيع نب يلعك حارشلا نم
 

 . "و وتسملا نبا ىَّنحو يدحاولاو

اهفصألا ميحرلا دبع نب هللا ديبع مساقلا وبأ.؟
 نيا رصاع ملاع وهو ؛ين

فو نأ ودبيو :ًاليوط رّمع دقو «نييهيوبلا فنك 4 شاعو .' «ينج
 دعب ام ىلإ تّرخأت هتا

 هامسو < .يبنتملا ناويد ىلع ينج نبا حرش هيف بّقعتي ًاباتك فأ . 0 ھ١ ةنس

 يبنتملا ةمجرت غرفأ يذلا يدادغبلا موت دقو .(“ ٍيبنتملا رعش تالكشم ل حضاولا)

ش نم لكشملا حاضيإ) هامسق .هنع ًالقن (بدألا ةنازخ) 4
 ب عقوو ٠ «(يبتنملا رم

 ًامامت ًالوهجم ناك ْفّلْؤملا اذه َّنأ ودييو . انفلسأ امك نورخآ نوثحاب هسفن أطخلا

 ب هنم لقن ىلع عّلطن ملو :مهدنع ًاركذ هل دجن ملف . «يبنتملا ناويد حاّرُشل ةبسُنلاب

 .ةقحاللا رداصملا

 (AV) ةديصقلا نم (15) تيبلا يناثلا دلجملا ؛رسفلا (1)
. 

 (۲) ةيشاحلا ٥٠۸و ۳ تییلا ۰ ٣و (۱۲) تيبلا 105 ص « لوألا دلجملا ؛رسفلا رظنا (۲)

 119و (1)ةيشاحلا 154و :(14) ةيشاحلاو (۷) ةيسشاحلا 41۷و (1)ةيسشاحلا ١٩او

 . .كانه انتاقيلعتو .(1)ةيشاخحلا 4۷4و (11) ةيشاحلا

«(ي) ؛ حضاولا باتكل روشاع نب رهاطلا خيشلا ةمدقم رظنا (۳)
 . ًاضيأ ۸۸ ؛حضاولاو 

 )٤( ؛حضاولا ءرظنا «فلؤملاهامسأ اذك °
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 نم بلط ىلع ءانب (يبهولا حتفلا) عضو ينج نبا نأ ىلإ يناهفصألا راشأ دقو

ب برقا ًاسمتلم ةظامم ةوطخب يناهفصألا ماقو .'!ةلوّدلا ءاهب لاجر رابك دحأ
 لمع

 بّوصي نأ دارأف ؛ىرخأ اطخأو ٌةرات "يب باصأ ينج نبا نأ ًافرتعم ينج نبا لمع هبشي

 .ءاطخأ نم هيف عقو ام

سفي نأ هلمع نم ةياغلا نأ ىلع يناهفصألا صن دقو
 نأ دعب ةلكشملا تايبألا ر

 اهيف طرشلاو ءهتالكشم ريسفتب هفدرأ مث» : :لاق ثيح ءاهلوح حتفلا يبأ مالك دروي

 مث ؛ناصقن الو ةدايز الب ينج نب نامثع حتفلا يبأ ظفل ةتبلا تيب لك ب دروأ نأ

 مل ةئاهفصألا ا ىلع ("9ةييرعلاو رعشلا دهاوشو رظّتلا هيضتقي امب هبّقعتأ

 .ىرتس امك رسفلا نم ًاضعب شقان لب يبهولا حتفلا دنع فقوتي

رابخأو بما نع ةماه ةمّدقمب باتكلا ردص دقو
 “يف رطل تأللاو ؛ه

 يبأو !يفئارّطلا نسحلا يبأو اراجّتلا نباک ٠ ؛مهنم ىقتسا نيذلا نوماهلا ةاورلا

 هسفن رنج نج نب حتفلا يبأو () يناشاقلا بيبش نب يلع يبأو يوغا بّيطلا

 نسحلا يبأو '' مهمي مل ةاورلا نم ضعبو ؛ دل يهيدبلا نسحلا يبأ رعاشلاو

 نم اهيف ةدراولا ٌرابخألا تناك نأب ةيمهألا نم ةمدقملا هذه تناكو ."''سوسلا

 .يبتتملا ةايح خيرات ب ةرتاوتملا تباوشلا

 :ىلؤوألا ءامهيلإ ريشن َّنأ ٌبحن ؛نيتلأسم ةمدقملا هذه 4 مساقلا وبأ تبثأ دقو

 .ن.م )1١(

 م )۲)

 .ان.م (۳)

 .1؟حضاولا )٤(

 ٩. ن. م )0(

 .ءا١ نام (0)

(v۷)۳ ؛ن.م  

 .1١؟ن.م (۸)

 .۱۷«ن.م )٩(

 .1۸ ن. م )٠١(

 . 9 ؛ن.م (1۱)
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فنب هرعشل ٌسينتما بيترت ةلأسم
لا وبأ ينربخأوم :(!لاق ثيح هس

 ينج نب نامثع حتف

ثكلا هرعش نم طقسأ يّبتتملا نأ
 يه ؛ةيناثلا ةلأسملاو «ساّنلا هلوادت ام يقبو ءري

 ةلمج» : "لاق دقف ٌةرّيمتملا يبنتملا ةفاقث
ظاّفح نم هلأ يبنتملا ل لوقلا

 ةاورو ةفّألا 

لا نم هاقتسم بيرغلا نم همالك ام لکو رعشلا
 ىوس [ديبع يبألا فلا بيرغ

.ةرهمجلا باتك كب وه دحاو فرح
ب حتفلا ابأ ٌيئاهفصألا مهنا دقو .«..

 هيلإ انرشأ ام

عل لب ءاهب هوتعن عئارذ نم لبق نم
يفق ءاهب لاق نم لوآ يناهفصألا ل

 هركذ ضرعم 

ا لوق لوح حتفلا يبأ مالكل
 :يبنتمل

 اهتاميم هرهم رفاحب ىصحأ ٍةباتك روطس  ّضكري رم ول

 هب قاض اذإ يبنتلا رعش  َدعاوق اهذختأ .للع ثالث حتفلا يبأل» :"راق

 ينباجأ اذهب :لوقي نأ ةيناثلاو ,ريبكلا رسفلا ىلع ىنعلاب ٌليحُي هّنأ اهادحإ ؛رمألا

لأسم تيبلاب نرقي نأ ةثلاثلاو عامتجالا دنع ىبتتملا
 تيبلا كلهتسي وحلا 4 ة

ركو داع مث «ىنعملاو ظفّللاو
 يبأ للع ةدعاق» :(راقذ ,نعاطملا هذه نم ائيش رّ

 تيبلا ىنعم هايعأ اذإ حتفلا
 وأ ؛هيلع هتلصح اذه :لوقي وأ يبنتملا ىلإ هدنسي نأ

هعم عامتجالا تقو ينباجأ اذهب :لوقي
 ماكحألا هذه مغرو «ىري امب قلعت قيرفلاو 

نأل اهعضوم ريغ 2 يهو . مساقلا وبأ اهقلطأ يتلا
 - حتفلا يبأ قدص دكؤت عئاقولا ْ

ع هدقتنن يذلا ءودهلاب تمسُّنا حتفلا يبأ ىلع هدودر ناف
 2 باصأ دقو ءهريغ دن

 .رخآ ضعب 4 قفخأو ءهتاداقتنا ضعب

 عضو مث ًانعمتم هارقو «(يبهولا حتفلا) باتك ىلع عطا هنأ يناهفصألا ركذ

ق ءاهددحي مل .ةٌركبم ةلحرم هيلع هدر
عب مجعلا دالب 2 عّلطا ها م

 ةنس د

ت دالبلا كلت هلل تاباتك ىلع ھ۰
ا نم وه هيلإ لّصوت ام قفاو

 اهفاضأف ؛تاداقتن

 نيرشع نم لقا يهو ءاذه هباتك ىلإ
 باتكلا ايان ي اهدقتنا يتلا تايبألا ادع .ًانيب

 ق0 ؛ت.م (۱)

 . ۲۷ ؛ن. م )۲(

 ٠٣٦ ؛حضاولا (۳)

 .⁄۸ 0. م (٤)

 ٠۸۸ ؛حضاولا (ه)

 - هربا —



 ةياورلا ےب هدقتنا ىنعملا ةباصإ مدع 4 ينج نبا يناهفصألا دقتنا املثمو

 :يبنتملا لوق يوري ينج نباف ,نورخآ هيف هكراش رمأ وهو :ًانايحأ

 اروهنك باحّسلاو ٌقرشُت سمّشلا ٌةليضف درب ال ةليضفلا ىرتو

 مضب حتفلا يبأ ةياور» : :'يناهفصألا لاقف ءءارلا حتفو (درت) نم ءاتلا مضب

 2 :يبنتملا اهلاق يتلا ةحيحصلا ةياورلا امّنإَو ءاذه ىلع ىنعم تيبلل حصي الو ءاتلا

 وحلا ناكو صل همهف يناهفصألا ىني ةياوُرلا هذه ءوض ىلعو .«ءاتلا حتفب رَت

 . اذه ذب هبناج ىلإ
 ظافلألا لمحي ملف ءلبسلا برقأ نم يبنتملا تايبأ لوانت يناهفصألا نأ ىلع

 .ررصتملا يللا ىنعملاب حتفلا وبأ طاحأ امنيب ؛ءيراقلا ىلع ٌرسيأ وهو ؛لمتحت الام
 :الثم ّيبنتملا لوق يفف «هدصاقمو يّبنتملا يمارمب قيلأ يه .ٌةّصاخ ٌةيِؤر كلذل دشحو

 يب ٌقرشي داك ىَّتح عمدلاب ثقرش الما هّقدص يل عدي مل اذإ ىَّنح

 هبنجب اّنأ ثرفص ىّنح يعمد رثك : :يأ» :حتفلا يبأ مالك يناهفصألا لقن
 ذزن ةاّفوتملا يعن يناتأ امل هَّنأ تيبلا اذه ىنعم» :ًالئاق هدرو .«هيلإ ةفاضإلابو

 فجيف ؛يبحن يضقأ ثدكف نفجلا © ًارئاح يقبو ءيرجي دكي مل ىتح ءاكبلاب

 ىلإ ّقحلا ٌدِجي رّصبتملاو .«حتفلا وبأ هركذ امك ىنعم ةّلقلاو ةرثكلل سيلو .يب ٌعمّدلا
 ام قفو هجي ال تيبلاف ,رعاشلا تيب ىلع هحتف يذلا قفألا اذه  حتفلا يبأ بناج

 يذلا دماجلا امهلولدمب ةلقلاو ةرثكلا ىلإ مري مل حتفلا وبأ مث .يناهفصألا هيلإ بهذ
 ناعتسا هَّنأ حتفلا يبأ مالك نم فشتست نأ نكمي ام لمجمو :هدقتنم هيلإ بهذ

 ال يذلا نيقيلا ىلإ لصو امدنع مث ءاذه ىلع قباّسلا تيبلا ے امك ربخلا بيذكتب

 ربكأ تناك ةبيصملا نكلو ,نزحلا فّمخيل ءابكلاب ناعتسا ,ربخب هقدص نم عفدي
 .رعاشلا ةلكشم لح . ارجاع هترازغ ىلع ٌعمّدلا ناكف ءةهجاوم لک نم

 ةقيرطلا قفو تايبألا نم ريثك حيتافم ىلإ اناّصوت ةيؤّرلا هذهب انذخأ اذإو
 ٌةدمحم يهف هنم راثكإلاو .اهشتسالا ةلأسم اّمأو «ةلأسملا حتفلا وبأ اهب جلاع يتلا
 يسرادل ةمدخ نم هيدؤت امب ٌفراع وهو ءاهيلع م أ دقو هيلع ال حتفلا يبأل ٌةرثأمو
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 :يضورعلا لضفلا وبأ ۳
 ج را لصفلا و

 وهو «يبتتملا ناويد حارشو ةاور مهأ نم أدحاو يضورعلا لضفلا وبأ ٌربتعُي

يبك نيملعل ٌداتسأو يمزراوخلا ركب يبأ ديمالت دحأ
 امهالكو ؛ةييرعلا مالعأ نم نير

رهدلا ةميتي ٌبحاص يبلاعثلا روصنم وبأ وه لوألا ؛هئاويد سردو < «يبنتملاب لغش
. 

عاشلا نع ٌةماهو ٌةليوط ةسارد اهنمض دقو
 ٍباتك ے اذه هلمع غرفأ امّيرو ؛هرعشو ر

 ًاحرش عضو يذلا يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ وه يناثلاو ؛ «يبنتملاب صاخ

 . اهترثك ىلع اهلك هحورش مهأ ناك امير لب ءيبتتملا ناويد ىلع اماه

لا يبأ ىلع ةيبرعلا ةفللا مولع يدحاولا سرد دقو
 ناكو .(' يضورعلا لضف

أ ىلع ةييرعلا أرق ؛لجر يدي ىلع ةذملتلاب تەي
 هنع یورو .يرهزألا ٍروصنم يب

 مالعأ ءامسأ يدحاولا انل ركذ امك ؛(ةغللا بيذهت) همجعم
 .هخيش مهيلع سرد رخ

ىلع يمزراوخلا ركب وبأ هفلختسا نأ خيشلا اذه ةيمهأ نم غلب لب
 دنع هسرد تاقلح 

 .ءارقإلاو سيردّتلا 2 هّلحم ٌلحيو .هماقم موقي :هتبيغ

 دنم اقرتفي ملو ؛يسرافلا يلع يبأل ينج نبا ةمزالم هخيش يدحاولا مزال دقو

أ يدحاولا انل ركذيو :يسرافلاو ينج نبا ّنأش توما امهنيب قرف نأ ىلإ هفرع
 أرق هّن

نل ركذي مل ناك اذإو .ٌةريثكر عش نيواود هيلع
 نمف ءاهنع ًائيش وأ نيواودلا كلت ءامسأ ا

 ًاريثك خيشلا هيلع ىلمأو .ناویدلل هتياور عمسو ءهخيش ىلع يبنتملا ناويد أرق هنأ تباثلا

و .ةغللا بتك تاهّمأ هيلع أ أرق امك .ناويدلا حرش نم
 بيذهت هيلع ارق هّلعلو ءانل اهركذي مل

و هخيش ىلع هأرق هَّنأ لوقلا انفلسأ يذلا غلا
 .يرهزألا روصنم يبأ هفلۇم

فلا ىلع تاكاردتسالاو رابكلا تافّنصملا» هخيشل نأ يدحاولا ركذ دقو
 لوص

 تاكاردتسالاو تافنصملا هذه نم فسألل اناصي ملو «وحنلاو ةفّللاب ءاملعلا نم

 قيرط نع انتلصو دقو «يبنتملا ناويدل ينج نبا حرش ىلع هتاكاردتسا ىوس يش

 .بسحف ؛يدحاأولا هذيملت

 هديملت ركذي امك اهزواج وأ نيعستلا غلب ثيح :ًاليوط يضورعلا رع دقو

 «بهذملا يعفاش ناكو :؛ه415 ةنس وتو ء١۲۶٣ ديلاوم نم لعفلاب وهو «يدحاولا

 مهل نيذلا ءاملعلا "ءارعشلا نم هّنأ ودييو ءًاضيأ ًايعفاش يدحاولا هذيملت ناكو

 . 4 ؛ ءايدألا مجعم 0(

 ٠١0 /0 ؛ةميتيلا ةيمتت (؟)
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 .سفنلل ٌةدهدهو رطاخلل ًاحيورت رخآلاو نيحلا نيب اهنومظني اوناك «ٌراعشأ
 .ةريثك ًاتايحأ حتفلا يبأ ىلع عذأللا | دقّتلا 2 طرخأ نإو ؛هتاقيلعت بلغأ 2 ًاييصم ناكو « أعم هيباتك دقتنا دقو ٠ .ينج نباك ريبك حراش حرش دقن ىلإ هتعفد يتلا يهو .يناعملا ضماوغ فشكو ةنللا ةيصان ك كالتما ىلع ةردقملا هذه هسفن 2ب فرعي ناك هَّنأو .مهريغو يزيربتلاو يدحاولاو ءالعلا يبأو ينج نباك يبنتملا ناويد حارش رابك ”ذاصم 2 فقي لجرلا نأ ىلع لدي ام يبنتملا ناويدل يضورعلا حرش نم انيديأ نيب يتلا صوصنلا كيو ٠ .نيثحابلا ضعب ىري امك ةيهفش لامأ رجم ال ًاباتک كرت هَّنأ ىلع لدي اذهو ””يضورعلا لضفلا يبأ باتكو» :لاقو .يعيدبلا فسوي خيشلا هيلإ راشأ امكو 21 ةمدقملا يب مهركذ نيذلا حارشلا ةلمج عم هحرش رداصم دحأ نايبتلا بحاص مدعو .مهريغو ىدحاولاو ةجروف نباو يناهفصألاو ديحولا نأش كلذ ے هنأش ودبي اميف ينج نبا ىلع لا هيلإ ٌمفادلا ناك ,ناويدلا ىلع ًاحرش يضورعلا كرت
 .اهيناعم ءالجتساو صوصُلا ًقوذت ىلع اهكلتما يتلا ةردقملا 2 ملاعلا اذه ىلإ نيدم يدحاولا نأو ءةيهانتم دب ىنعملا يلجتسي ٠ ربك اش مامأ هلآ كلذ لالخ نم سمليسو ,نيحرشلا نيذه ب ةدوجوملا | هتاقيلعتو ىضورعلا صوصن هفقوتست فوسف (نايبتلا) وأ يدحاولا حرش ىلع علّطم يأ أ نأ ىلإ ريش نأ انيسحف « ورخآلا حاًرشلا اهلان يتلا ة ةرهشلا لني ملو« ,ملاعلا | اذه ىلع ًاضراع ارورم ترم دق مجارتلاو بدألا | بتك تناك اذإو

 .هل همارتحا ةدش ىلع يدحاولا هذيملتل ًانايحأ قري د مل يدلا يساقلا عذأللا ضقرلاو ءيداهلا درلا نيب حجرأتت ٠ اهل ةشقانمو ينج نبا ر راكفأل ًادصر اهلمجمب اهدجي حورشلا كلتل عّبتملاو ٠ .ٌريغو نايبتلا بحاص لقن هنعو .هحرش ب يدحاولا اهغرفأ يتلا لولا كلت ىوس ايش باتكلا رمأ نع فرعن ال ؛لاح لك ىلع
 ريفصلا حرشلا : هيباتك ارق هلأ ىلع دق ينج نبا حرشل يضورملا تاراق ي

 ٠ كلا هحرش ب ينج نبا دقنل ضّرعت يبهولا حتفلل دقن اغا ذب وه يذلاو ؛ .حتفلا يبأ ىلع حتفلا هباتك ناق ,نيمسق ىلإ هلمع مسقت جوف
 س

 .د ١/ ؛نايبتلا 00(
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 نبا دقن  امهكارتشا دح دنع فقي ملةجٌروف نباو يضورعلا نيب هباشتلاو
 نأ یری ٠ ءيبتتملاب بجعم نيلجرلا الكف ,ىرخأ هباشت هجوأ امهنيب لب .ةوسقب ينج
 يأر هل امهالكو .ينج نبا مهسأر ىلعو هيدقتنمو هحارش ةلمج ىلع تيفخ هيناعم

 ٌةقيرط امهنم لكل ناك ّْنإَو يبنتملل ةئطاخلا هتاداقتناو دابع نب بحاصلا نم يبلس
 ٍركب يبأو يمزراوخلا ركب يبأ ةياورب ذخأي يضورعلاف :يبنتملا رعش ةياور ج
 ءالعلا يبأ ةياورب نخأيةجّروف نباو .هسفن رعاشلا نع ىور امهالكو «ينارعشلا

 نبا ةياور نع مديعبب تسيل يهو .ماشلا دالب 4 تعاش يتلا ةياورلا يه .يرعملا

 .ناويدلا انلصو ًاعم نيتياورلابو «هسفن ينج

 ءاثر 4ب يبنتملا رعش 4 (رارطبسالا) ةملك داّبع نب بحاصلا باع امدنعو
 :تيبلا 4ب ةلودلا فيس ةدلاو

 لامك ب كنبا يلع كلمو ٌرطبسسم كقوف سلا قاور

 .«قيفصلا نالذخلا نم ءاسّنلا يثارم 2ب رارطبسالا ةظفل لعل» :('!لاقو

 هوحن نم اذه» :!لاقو «يأرلا هفسو لهجلاب بحاصلا ةجّروف نبا مهتا
 نم اهتيباوصو ةملكلا ةحاصف ىلع لادي ذخأ مث .«ملعلا باب نم سيلو «ةرازولا
 هذهل ينج نبا حادتما عم قفاوتي اذهو ,ميدقلا يبرعلا رعشلا 2ب اهدورو لالخ
 مهنا امنيب ."!هيلع أنعطم اهوربتعا يبتتملا يدقتنم نأ ىلإ ريشي نأ نود ةملكلا
 ركب ابأ ثعمس» :( 'هلوقب «ريوزتلاو فيرحتلاو بذكلاب دابع نب بحاصلا يضورعلا
 :لاقو ,ةظفللا هذه رکناف ؛هرعش هيلع انأرقف انيلع درو ؛يبتتملا مداخ يتارعشلا
 هيلع هرّيغ امّنإَو «يضورعلا لاق :(لظتسم كقوف ّزعلا قاور) بيطلا يبآ ىلع اًنأرق

 .«ىنعملا ةهاركو ةظفللا لقث طقس دقف اذه ىلعو .هب هباع مث ,بحاصلا

 . 1 ؛نيساي لآن سح دمحم خيشلا قيقحن ءداّبع نب بحاصلل يبنتلا رعش ئواسم نع فشكلا 00(
 (ينج نبا ىلع يّئجتلا) يف اذهةجّروف نبا مالكو ۰۳۹۰ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۲)

 . (حتفلا يبأ ىلع حتفلا) ال

 )٠١(. تيبلا )217١« ةديصقلا « يناثلا دلجلا ءرسفلا )۳(

 .۳۹۰ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (4)
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 :هلوق  ''!(اهتاليوارس) ىلإ (اهتاليبارس) رييغتب بحاصلا يضورعلا مهناو
 اهتاليوازس خخ اع ٌفعأل اهرّْمُخ 4 امي يفغش ىلع ين

 ناكو ؛بحاصلا هرّيغ امم اذه :لوقي ,ينارعشلا ركب ابأ تعمس» : : لاف ذ ذإ

 :تيبلا دنع ىرخأ ٌةرم همساب 8 نأ نود نم ءًاضيأ ريوزتلاب ةمهتاو
 نبي مل ًبوثلا هنع ٌحيَرلا تراطأ اذإ لالخلا لثم 4 ددرت حور

 مل :لاق ؛(لايخلا) :يبنتملا مداخ ينارعشلا ركب وبأ ينأرقأ»: : لاق ثيح :

 نأل ؛داّبع نب بحاّملا اهب دوصقملا ٌةمهت هذهو .«هنود امف يرلاب لإ لالخلا عمسأ

 .هريثأت لاجمو داّبع نب بحاصلا نطوم ّيّرلا

 ةحاس ءيَربشو ,ةقّدلا مدعو فعضلاب مستت ةياورلا ج ملا هذه لمجمو

 «بحاسصلل ةيوسنم تءاج يتلا يه ةعئاشلا | ناويدلا ةياور نأ كلذ ءدابع نب بحاصلا

 ركذي مل ناويدلل لّوألا يوارلا ينج نبا نأ فورعملاو .هخيشو يضورعلا يأر ىلع

 ملو ؛رعاشلا ىلع ريوزتلاو فيرحتلا نم ءيش ىلإ رشي ملو «تاياورلا هذه لثم
 .اهنع عفادي نأ قحتست نعاطم اهدجي

 ينج نبأ دقتنا دقف ءينج نبا داقتنا نطاوم ے يضورعلاو ة ةجروف نبا يقتليو
 :يبنتملا لوق 4ب ةدراولا (كاوس) ةظفل

 اناسنإ كاوس ذإَساَّنلا فرشو  اهثكاس تنأ ًاضرأ هللا فرش دق

 فافع نم نسحأ رهعلا نم ريثكو» :لاقو «1/8 ؛ يبنحلا رعش ءيواسم نع فشكلا رظنا (1)

 .«رعاشلا اذه

 همداخ عمسم ىلع اهدشنأ يبتتملا لعلو 27178 ؛يدحاولل يبنتلا ناويد حرش (؟)

 فراعتملا ةديحولا ةياورلا يهو «(اهتاليوارس) ىرخألا ةياورلا تعاشو :(اهتاليبارس)

 نظو «ةلصب شحفلا ىلإ تميوأ دحلا زواجتي ام اهيف سيل «ةفيطل ةيانك يهو ءاهيلع
 . يضورعلا هنع هاور يذلا نظلا اذهب درفني وهو «ًالماحت اهرّيغ بحاّصلا نأ ينارعشلا

 .هنم 1777 ةيشاحلاو ۱١١ ص ٤< :ع ٠٤ :جم ؛دروملا :رظناو 20 ؛يدحاولا ناويد حرش (۳)
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 :لاق ولو «هظافلأ فرشب قياي ال هنأل ؛(كاوس) :هلوق ينبجعي ال» :(')لاقذ

 2 3 0 هع ¢
ِ 0 

لا ناحيس» :"هلوقب يضورعلا هيلع درو «قيلا ناك هوحن وأ كاشنأ
 ةظفللا هذه قيلتأ هل

 نآرقلا ظافلأب يتأي هنأ حيصفلا هيلع ردقي ام ةياهن» :"!ةجّروف نبا لاقو .ةملكلا هذه

 سس سس سس سس سس سس سس سس

(1) 

(Y) 

 قفز

 ةظفل دقتنا حتفلا ابأ نأ ىلع ء(۲۷۲) ةديصقلا )5١(« تيبلا «ثلاثلا دلجملا ؛رسفلا

عم يف يناحملا ىلع ظافلألا ميدقت عم ًايشمت انه (كارس)
 ةظفل حلصت نأو «ميدقلا دقنلا راي

 ةظفل ىري حتفلا وبأو ءرخآن اكم يف ةحلاص ريغ اهنوك يغلي ال رعشلا نم ام ناكم يف

 نمانأشنأ انإ» : ىلاعت هللا لاق ؟ةينأرق (كاشنأ) ةظفل تسيلأ مث «مهنم ًادحاو هللا كأشنأ)

لع اوذخأف «نآرقلا يف ةظفللا هذه تدرو دقو « «ءاشنإ
 . هل وه ام هي

 ٠ ۲۷۷ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش

لع ينجتلا) بانك يف ةجروف نبا دقنو ءالالال ن. م
 يبأ ىلع حتفلا) ال (ينج نبا ى

ف همول ىلع اوعمجا ينج نبا يدقتنم أ ودير . 7771/4 ؛نايبتلا :رظناو «(حتفلا
 در ي

م برغتسا يذلا ديحولا نم ءادتبا (كاّوس) ةملك
 ًابهذم ديحولا بهذو « كلذ ينج نبا ن

ماك ًاناسنإ كقلخ ىنعمب ارس نأ ىأر ذإ ینعلاب قلعت هدقن يفرخآ
 لك نم ًايلاخ ايوس ًال

قملا لب ءانه ةظّللا هيلإ يمرت الام وهو ؛بيع
 (قلخ) عضوملا اذه يف (ىؤس)ب دوص

يلأ) وأ ةمئالم رثكأ (أشنأ) ينج نبا ىأر كلذلو ؛(لعج)و
 نأ ودبيو هريبعت دح ىلع (ق

ىلع حتفلا ابأ دقتنا رخآلا وه يزيربتلا بيطخلا
 . 7771/5 ؛نايبعلا رظنا . هفالسأ رارغ 

 « يردلل ءالعلا يبأ هخيشل هبسن «يبتلا رعش يف دعبأًبهذم بهذ دق ةجروف نب" لع ابأنأ ىلع

اذه ظافلأ ليدبت ىلع ردقي هنأ حتفلا يبأ دنعو» :لاقدقف
 يبأ ىلع تأرقو . هنم ريخوه اب رعشلا 

ناك نم هملع دق ام رعشلا يف هلزتمو «يرعماءالعل
 ابأرض ام :ةملك يف اسوي هل تلقف «بذأ اذ 

 ءاهتدروأ ىرخأ ةملك ةملكلا هذه ناكم لاقول بيطلا
 لاقمُث ءاهتننظ يتلا ةملكلا راوع يل نابأف

مب رعش نم ةدحاو ةملك لادبإ ىلع ردقت كن رنا : يل
 .ًباترم تنك نإ برج ءاهنمّرخ وه 

لو ءاهناكمب ّقيلأ ناكم ىرخأب اهُادبأ ول ةملكب رثعأ ملف «دهعلا ذنم بّرجأ انأ اهو
 مل نم برجي

 ؛يدحاولا رظنا . «لوقأ ام ىلع رمألا دجي قصي
 ۲۳١ ٠ /4 نايبتلاو «۲۷۷

ب هخيشل ملس نأ دعب ةجروف نبا برج اذامل يردن الو
 ر جش ىلع هقوفتو دقتلا ىلع هتردق

هل قرت مل يشل ةملكلا ةجروف نبا نل ركذ ول ذبح مث
 يأرلا ءانرطاشل اهليدبت حرتقاو «

أ ًارذع ينج نبال ُسمتلي ناك اذإ ام انملعو ءاهلوح
 . ؟ال م
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 ىضورعلا اهب دهشتسا يتلا تايآلا دروأ مث ««هدعب ةباحصلا ظافلأو لوسرلا ظافلأو

 ينج نبا مالك رل دومی يضورعلا یرن ؛هناكم ف حضونس امك 8 ةريثك ءارآ ے ينج نبا قفاوي ةجّروف نبا ناك نيح يفف « ,ينج نبا ىلع درلا 2ب نالجرلا فلتخي مث
 كلذي دهشت همالك نم يدحاولا انل اهظفح يتلا صوصنلاو ,ةوسق اهدعب ام ,ةوسقب
 “ږهثارظن ضعبل ٌّنونجم هلوقي ال !ذهو» )و «باوصلا نم عقوام دعبأ امم (!هلوقك
 حتفلا ابأ بسحأ» و «ني سدح ريغ هريسفت نكلو نسحل يبتتملا هلاق يذلا نإ يرمعل»
 .هسفن ملظي هنإ» ۵و .«ةلفنلا موت نم دعب هبتي مل نم مالك اذه» ")و «طلغ اذه»و «ریج ٌريغ د دقن اذه» و ,«ةربدتي نأ لبق هملق لسريو ؛ ,ركفتي نأ لبق لوقي هنأ
 مث« .يبنتملا ىلع ناويدلا اذه أرق هّنأ ىعدا ؛لجرب عنصأ ام» :' )لوقو «هنم هرعش عامس مكحأ هنأ يعدي مث ءاذه هيلع ىفخي نمم بجعلا تيضق» :هلوقک بذكلاب هماهّتا 2 ىتأت ةوسقلا ةورذ نأ ىلع « «رظنلا ادر يبل رعش رسض نم هريغ رغ
 ةلأسم 2 نئمطي يضورعلا لضفلا وبأو ,«ريسفتلا اذه ريفيو ,ةياورلا هذه يوري
 .امهريغو ينارعشلا ركب يبأو يمزراوخلا ركب يبأ نع هذخأ أ ام ىلإ ةياورلا

 هضفر يفلي ال ًاءوده ناك نإ ٠ .نطاوملا ضعب ي ًاثداه ناك يضورعلا نأ ىلع
 .«ةفصلا هذهب ةأرملا فصوت امّلقو»: 38 لوق :حتفلا وبأ هيلإ لصوت يذلا ريسفتلل

 . ٥٤٤ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )000(
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 ةدجنو فرش يأو ؟ةديدحب مهلويخ هوجو اورتسي نأب موق حدمي يبتتملا لثمأ» :')هلوقو

 يبتتملا فلأي نأ 4 یدمملل حدم يأ يرعش تيل»: "لوقو .«5كلذ لعف نإ سرافل

 نم تييلا» : هلوقو « 5 ةيوّتلا اندَّسسوت :هلوق ىلإ حتفلا وبأ رظني الأ» :)هلوقو .«5رفسلا

 هيلإ يمري ام سكع رسض ينج نبا نأ یری ,ةريثك نطاوم ے وه لب .«يئيرطُقلا ةفص
 ٌركشلا هل نميف لضفلاف :بيطلا وبأ لوقي» : ٌ©!لوقي هب ىتأ ام ديج دسفأف ,رعاشلا

 ٌبيصم يضورعلاو «ىنعملا دسفيو ءظفللا رّيغيف كلو كيف ٌلضفلاف :حتفلا وبأ لوقيو

 ريغ نم ةغللا قوسي امدنع  ريبكلا ةفللا ملاع ينج نبا دقتني وهو .هيلإ بهذ اميف

 دتهت اهّنأ ديري امّنإو .همّدقت دقت اذإ ؛هل ىده :لاقي الود : هلوقک .يمجعملا اهلولدم

 مة مك رك أ ّصَنلا ليمحت ے ًاديعب باهّدلاو قارغإلا ةلأسمو «مهدصقتف كالمألل

 .هيدقتنم ىمرم هلعج يذلا ينج نبا حرش تايلاكشإ ىدحإ تالولدملا
 تت 7 3 4 و

 حارشلا رثكأ هآر دك .هحرش تانسح لك حتفلا ابأ ىضورعلا بلسي ملو

 :يبنتملا لوق يفف :نطاوملا ضعب  ٌةباصإ
 7 7 ت لو 1 8 1

 كنم اهمسا اذ ىتاوللا دوأ ىتمهو داؤوفلاو ىنيعو یناسل

3 3 
 كنيعو ا كناسل دوت يتمهو يداؤفو ينيعو يناسل ؛ :لوقيم : فج نم نبا لاق

 اذه 4 سانلا رثكأ دقد : ىضورعلا لاقو ؛«يقيقش كد كّنأك كل يتبحم ةدشلو

 فصلا ريسفت 4 هدقتنا هّنكلو «.. .هولاق ام دوجأ حتفلا وبأ هاكح يذلاو ؛تيبلا

10A +Û.ھ (1) م 

 .۷؛ن.م (0)

 .00 ؛ن.ما (۳)

 . ن .م (5)

 .186؛ن.م (ه)

 نبا ىلع كردتسا اميف يضورعلا لضفلا وبأ لاق» : هلوقب يدحاولا هل مدقو ٠٠٠١ ؛ن.م (5)

 1١٠١: ص ««يلع هالمأ اميف يضورعلا لاق» :ًانايحأ لوقيو ؛010 ؛رظناو ««ينج

 . تايلمألا كلت يدحاولا أرقأ مث «ناويدلا ىلع هتايلمأ عضو دق ناك يضورحلا لعلو

 )٠٠١(. ةديصقلا نم (۳۷) تيبلا ؛يناثلا دلجلا ؛رسفلا (۷)

 ۲۹۰ ؛يدحاولا حرش (۸)

 س م43



 داّقن هل ضرعتي مل ناو .لكشم تيبلاو .ةفاضإلاب (يدوأ) يهو ءاهئوض ىلع تيبلا يضورعلا رسيو ؛يمزراوخلا ركب يبأ ةياور لّجدتت ىرخأ ٌةَرمو ؛تيبلا نم يناثلا
 امه ًالإو ؛طقف ٌةيِمُّتلا تيبلا اذه  ضرغلاو» :''!لوقي يدحاولا لعج امم ؛يناعملا
 .«5بارطضالا نم هيف ام عم تيبلا اذه 2 ةدئافلا

 هيلإ يمري يذلا ىنعملا ٌظافلألا يدؤت نأ ديري يضورعلا ناك راطإلا اذه كو
 ناك كلذلو ءاجه اذإ هئادعأ ةّينودو رختفا اذإ هقوفتو .حدتما اذإ هيحودمم قوت رهظُي نأ ًالعف ديري يبنتملاو ءيبنتملا رعشب قيلي امب ٠ اهتاقاط ىصقأ 4 رعاشلا
 ىضتقم ًاقفاوت رثكأ هريغ نوكي ًالولدم ظافلألل سمتلا اذإ ينج نبا دقتني يضورعلا
 ٌريثك اذه ے سيلو» :''!هلوقب ,ينج نبا هيلإ لّصوت ینعم عفدي هارتف ,هنم لاحلا
 قلامحلا نوطب وشحت اهكبانس انقلاو ةجاجعلا وشح اهب مهاتأ :يبنتملا لوق حرش ےس هيلإ لصوت ام ىلع حتفلا ابأ ٌرقيو ٠ حدملا ضرعم كب وهو ««حدم

 .فعاضتملا انقلاو ةفثاكتم ةجاجعلاو ؛ليخلاب مهاتأ :يأ» : :")ينج نبا لاق
 ٌّقّلعف .«ةجاجىلاب نوفجلا نوطب وشحت ليخلا كبانسف ؛ ءاوشح تيشح دق اهنأكف
 ٌرابغلا عفتري نأ اًمأف .همغالم غاب لك نم اهئطومو : لاق امك اهكبانسب اهقلامح وشحتف ءىلتقلا سور ةطت ليخلا نأ ٌعلبأو اذه نم ٌنسحأ» :'هلوقب يضورعلا
 امنيب .لاحلا عقاو روصُي ينج نباو .ءاذه 4 راختفا ريثك الف .نويعلا ب لخديف
 اذه نمو .هيلإ ىمر اميف باصأ امهالكو ,رومألا هيلإ لوؤت ام ىلإ يضورعلا بهذ
 :يينتملا لوق ليبقلا

 ٌريكنو ركنم اهيف هايح ٍةرفح نع مهروصقب اوبغري وأ

 قلع دقو «مهروصق اومزليو ,هربق ةرايز اوكرتي نأ مهذيعأو» :(7ينج نبا لاق

 .ن.م ()

 ۲۹۰ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )۲(

 )۲١( تيبلا )١55( ةديصقلا « يناثلا ءزجلا ؛رسفلا )۳(

 077 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش 6

 .هبايث غاط لك نم اهُتلجأ : هردصو 2/١ ؛ يدحاولا حرش رظنا (5)
 «هيلإ بهذ ام يف ديحولا هدقتناو (11) تبيبلا « )١50(, ةديصقلا « يناشلا دلجلا ءرسفلا (0)

 هل 4۹ ل



 نم هل قفوأ مهروصق َّنأ اوبسحي ال نأ دارأ .عقو ام دعبأ امد: :2"ةلئاق ىضورعلا
 :يبنتملا لوق هلثمو .«ناكلملا اهيف ُهاَّيح ىتح ةنجلا ضاير نم ٌةضور تراص يتلا ةرفحلا

 و 0 رع - ۽ رت .٠

 هيف مه ام ىلع ذإ ,نيموزهملا ةفص نم أ" دّسسألا» نأ ىلإ ينج > نبا بهذ دقف

 نأ ىلإ ١) !يضورعلا بهذ امنيب :ةلودلا فيس دنج يدي نم اوتلفي مل ةوق نم

 اونكمتي مل ءادعألا نأ ينج نبا یری نيح يفف ةلودلا فيس ليخ ةفص نم (دسألا)

 مهلتق نم اونكمتي مل نيذلا ةلودلا فيس دنجل رذعلا يضورعلا سمتلي :تالفإلا نم
 .اهسفن يضورعلا ةدعاقب ًاذخأ حدمأ ينج نبا ٌلوقو «برهلا 2 مهناعمإل

 ءةدع نطاوم 4 حتفلا يبأ بناج ىلإ ّقحلا دجي يضورعلا تاداقتنال عّبتتملاو
 :يبنتملا لوق يقف

 هداز لوحلا نماهلثم ىلإ لل  نمامهلان ىتلا ةرظنلا هذه

 هداقرو هفرط تنأرظان  هنم مويلا رخآ كنع يشني

 هفرط كدنع ٍفّلخ مويلا رخآ كب كنع فرصنا اذإ يأ» : "ينج نبا لاق
 نسحأ دقلو :لثم اذهو ءكيلإ دوعي نأ ىلإ مون الو ظحل الب كدعب ىقبيف ,هداقرو

 هنأل ؛حتفلا يبأ لوقب انذخأ نإ حودمملل يبق ءاجه اذه» : :"يضورعلا لاقو «هیف

 هيلإ بهذ ام ىلإ حتفلا وبأ مري مل ةقيقحلاو «مونلا ميدع ىمعأ هنع فرصنيو «هاري

 مل ام وهو «لثم اذه» :هلوقب رعاشلا ىمرمل هفاشتكا كلذ دكؤيو دقن نم يضورعلا

 در ىلإ يدحاولا بهذ دقلو < ًاضيأ ّحدمأ انه حتفلا يبأ مالك ىقبيو < , «يضورعلا هركذي

 . ةجروف نباو ”يضورعلا داقتنال ةرياغم ةيؤرب نكلو
 ريسفت يف يضورعلا بهذم ةجروف نبا بهذ دقو 2118 «يدحاولل يبنتملا ناويد حرش )١(

 ام وهو «لاحلا ىضتقم رّوص يذلا حتفلا يبأ بناج ىلإ حلا نوكي ىرخأ ٌهرمو «تيبلا
 . مهنع ةتامشلا عفدل ىّفوتملا لهأ ناسلب ملكتي يبنتملا لعج

 ٥۷۳ ؛يدحاولا حرش (۲)

 .ن.م (۳)

 .انقيقحتب 10/١ ؛رسفلا (5)

 )٥( ؛يدحاولا حرش 14١.
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 .«ينج نبا هلاق ام قحلاو» :(")هلوقب يضورعلا مالك 4
 راجن هيلع يذلا داجتلاو ءامس نع يبكنم دتري فيك :يبنتملا لوقل هحرش در ب اهلك ةباصإلا ًابيصم يضورعلا نكي ماو ه : 4 ١

 ميظعت دارأ امنو هرصق الو داجنلا لوط تيبلأ اذه ب دري مل» :'”يضورعلا لاق ناو ,دادرّتلا ةريثك ةيانك يبرعلا رعشلا ب فولأم هلوطل فيسلا لئامح لوطب حدملا نا مث .لاحلا ىضتقم ينج نبا مالک قفاوي ىرخأ رمو .«هلوطل هفيس لئامح لوط ديري ...ةميق اذ ًاسيفن ًافيس لمح اميف هيلإ لمح ناك دق» : ينج نبا لاق دقف
 .ٌةيانك حتفلا وبأ هنع ىنك ام وهو .تيبلا لولدم نع حاصفإلا لك حصفأ (*يدحاولا نأ ىلع .هيلإ مري ملام حتفلا يبأ مالك لمح امهالكو ءيضورعلا هب عقو اميف “ةجروف نبا عقوو ءهلمجمب حتفلا يبأ مالك نع جرخ نوكي ال هّنإَف .«بهاولا

 قارفلا دعب نوكي ال ىسألاو رجع حورسلا ةقرف لبق ىسألاو ١ ّ :يبنتملا لوق يفف .هيلإ بهذ اميف ًائطخم ناك هرو .باجيإ وأ بلسب حتفلا يبأ ىلإ ريشي نأ نود ريسافتلا ضعب هس دهتجا هنأ ىلإ ريشُت انف .حتفلا ابأ هب دقتنا اميف يضورعلا لضفلا ابأ عباتن انگ اذإو
 اوفلتخا نإو ءرذحلاو فوخلا عفدو توملا نيوهتو ةعاجشلا ىلع ثحلا وه دوصقملا ءا ىلع مهريغو ةجروط نباو ديحولاو ينج نبا قفا دقو «داحلإلا دصقي ماو .بيطلا يبأ دارم اذه» ؛ينج نبا يأر نع جرخي ال امہ تيبلا رّسسف نأ دعب لاق ذإ ءيبنتملا نع عافدلا ةلأسم ةج روض نبا انيلع رّفو دقو «داحلإلا ىلإ اذه 2 بست دقو .هب لع الو كيلع ىسأ الف عقو اذإف .شيعلا صأنيو ,رذحلا عفني ال عوقولا لب هاف ؛هعوقوب هنيقي دعب توملل ناسنإلا ىسأي نأ بجي ال :لوقي» :"!يضورعلا لاق

 .ن.م ()
 .انقيقحتب ١/ ۷٠۹-۷۰۸ ؛رسفلا )۳(
 ۷٤۳ ؛ يدحاولا حرش )۳(

 ن.م (5)
 ن .م (9)

 Yor +ù .م ©

 س 4¢



 ىلع مهريغو يدحاولاو يضورعلاو ديحولاك حاَرشلا ق قْفّنا دقو . اذه نع ريبعتلا ك

 :يبنتملا لوق يفق .ةلالض ىلع ال قح ىلع مهقافتا ناكو ٠ :ينج نبأ ءارآ در

 لداعلا ٌةمسق ٌمُهيفهل رئاج معيب برسضب

 ےب هتمسق ناف ًاروج هطارغإل ناك نإو .برضلا اذه يأ» : : "ينج نبا لاق

 حادتما نأ نم مغّرلا ىلعو هللا نم ٌةيرقو ّلدع مهلثم لتق نأل ؛لدع ةقيقحلا

 دقف ءفّصلا ةدحول ًابلطو هللا ةملكل ًازازعإ نيدرمتملا عمققب نوموقي مهتأب ماكحلا
 ربع ام وهو «هيلإ بهذ امك سيل» : هلوقب ينج نبا مالك د درب ًابيصم يضورعلا ناك

 يضورعلاو ديحولا باصأو «اذه رعاشلا درُي مل»: هلوقب لبق نم ديحولا هنع

 ام لمحي دع وهو ,رعاشلا هيلإ ىمر يذلا لدعلاو تيبلا ارض امدنع فدهلا

 .نيدرمتملا كئلوأ نم ةيرخسلا نم هلمحي

 ىنعملا فاشتكا ىلع يضورعلا لضفلا ابأ نيعت ٌةَدام ناك ينج نبا حرش ّلعلو

 :يبنتملا لوف يفف ءلضفأ لكشب هتبراقم وأ

 لوبطو اهل تاقوب سالا يفف ةلودل انيس سالا ضعب ناك اذإ

 نوعيشُي نيذلا ءارعشلا :لبّطلاو قوبلاب دارأ» :"يضورعلا لضفلا وبأ لاق
 لبطلاو قوبلاك سالا ےب هركذ مهب رشتنيف «هتاوزغ مهراعشأ ےب نوركذيو ؛هركذ
 تيبلا ريسفت نم ءيشل ينج نبا ضرعتي ملو .«ثدحي امب ساتلا مالعإل امه نيذللا
 . “هيف ةدراولا تادرفملا زاوج ىلع دهاوشلا داريإ  لاطأ هّنأ مغر

 مل ًابهذم بهذو ؛يبنتملا هانع يذلا ىنعملا ءالجتسا كب يضورعلا قفخأ دقو

 ضعبق ؛كلذب هل تحوأ يتلا يه تيبلا زجع 2 (اهل) ةظفل لعلو ,لابلا ےب هل ردي

 هنع ثّدحت نم مهنم ؛ًاضيأ كولملا مه نورخآلا سانلا ضعبو .كولملا مه سالا

 مش ؛مهممأ ليلضتو جيجضلا ىوس ؛مهل لاعفأ ال نم مهنمو ,ةلودلا فيسك هلاعفأ

 ٌديصر مهل نوكي نأ نود ٌةيلاع ًاتاوصأ ردصت يتلا لوبّطلاو قاوبألاك فيسلل ةبسنلاب

 كانه ديحولا قيلعتو :(515) تيبلا (۱۷۲) ةديصقلا «يناثلا دلجملا ءرسفلا )١(

 ؛يدحاولا حرش (۲)

 ٠۲١ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۳)

 .(01) تيبلا )۱۸١( مقر ةديصقلا « يناثلا دلجملا ءرسفلا (:)

 - هوه



 ('!ٍباوّصلا وهو ءيدحاولا بهذ اذه ىلإو ,فويسلا هعنصت يذلا دجملا نم

 انل ادب يضورعلا لضفلا ابأ نأ يه يضورعلا تاقيلعت 2ب لوقلا لمجمو
 ٍظافلأب هميدقتو رعاشلا هيلإ ىمر يذلا ىنعملا ءالجتسا ىلع ًاريدق ًاريبك ًادقان
 تقلا ابأ اهب دقتنا يتلا تاداقتنالا نم ريثك ب ّباصأ دقو .هتيدأتل ةلصفم ةبذع
 ,رعاشلا يناعم ىلإ ٍلصوّتلا  ٌةقد رثكأ نوكيل يدحاولا هذيملتل قيرطلا حتفو
 :لاقُي نأ بجي يذلا کلو .هیف عقو ام ضعب هل ابوصمو «هذاتسا لمع نم ًاديفتسم

 هل قيرّطلا حتف يذلا ينج نبال دوعي امُنِإ يضورعلا هيلإ لّصوت اميف لضفلا َّنإ

 بعصي .ًاديدم ًاحيسف ًابحر ًاملاع لازامو ناك يذلا يبنتملا ملاع ىلإ اولخديل هريغلو
 .موي تاذ ةلودلا فيس هحودممل لاق امك ًارمع ريّطلا متأ ىلع ىتح هيف ٌقيلحّتلا

 قيقش .ه401 ةنس يّشوتملا يوسوملا نيسحلا نب ىلع «ىضترملا فيرشلا -4
 تاينأ عّبتت :هاّمس .(يبهولا حتفلا) هيف دقتنا باتك هل «يضرلا فيرشلا رعاشلا

 اهعدوأ ؛باتكلا اذه نم ٌةريثك ٌلوقن انتلصو دقو . ينج نبا اهيلع مّلكت يتلا يناعملا

 نأ لواحنو .هنم انيديأ #4 ام ىلع يتأن فوسو .ماظنلا :مخضلا هباتك كوتسملا نبا

 .ينج نبال هدقن لالخ نم اهب ىتأ يتلا ةباصإلا نطاوم ىلإ ريش
 :يبنتملا لوق يبهولا حتفلا هباتك 2 حتفلا وبأ دروأ

 ٌبيرض هبحاصل دجوي ملف هنع طارق افه ءاد اذإ

 هبحاصل دجوي الف ءطارقب ىلع لضعأو ءادلا لكشأ اذإ» :(!هلوقب هحرشو

 هلأس امدنع هسفن ينبتملا ريسفت وه ريسفتلا اذه نأ حتفلا وبأ ركذو «هيف هيبش
 وبأ دهشتسا دقو ,يفنلا كب اهاّيِإ اهتعراضمل «سيل» عضوم «مل» عضو هنأو :هنع

 نبا ريسفت ىضترملا در دقو .«سيل» عضوم «مل» عضو ىلع رعشلا نم نيتيبب حتفلا
 ظفل لمح نم هيلع عطق ام بجاو ريغ هلوقي يذلا» :لاقو هيف لاطأو ,تيبلل ينج

 لعلو ؛ءلاحلا نابسانيال داهشتسالا يتيب نأ ىأر مك. «سيل» هب دارملا نأ ىلع « «مل»

 :لماكلا مسالا لعلو « 40 ٤/ ؛ ماظنلا رظنا ««فصنملا» مساب ًانايحأ يفوتسملا نبا هيمسي (۲)

 .ًاضيأ 4 ؛ ماظنلا رظناو « ينج نبا اهيلع ملكت يتلا يناعملا تايبأ عبتت يف فصنملا»

 ۳١. ؛يبهولا حتفلا (۳)
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 ىدحإ يهو .( ”يبقتعلل ريسفتلا اذه هبسن ب ككش نأ هل هداقتنا ام رطخأ

 نم تيبلا لاحلا لك ىلعو . ءاهيف كيكشتلا ىلع ينج نبا داَّقُت رثكأ قفتا يتلا لئاسملا

 ءهريغ وأ ماهفتسالا ىلع «اذأ» مهضعب اهاورو ءداقنلا اهرواعت يتلا ةلكشملا تايبألا

اوو ءةزمهلا رسكب حتفلا يبأ ةياور اودرو
 الك يدحاولا دقتنا دقو ءرخآلا مهضعب هقف

سفت نم هيلإ الصوت اميف ةجّروف نباو ينج نبا نم
 نبا مالك نم مهفيو ."!تيبلا ري

 ىلإ راشأو ينج نبا ةياور ىلإ ليمي هنأ ےوتسملا
 دجو ءرخآ تيب ل (اذإ) باوج نأ

 :يبنتملا لوق لوحو .("ارخآلا اهضعب نود خستلا ضعب 4

 بابض مهسومش نعمات  ًابالك ازغ ريمألا ريغ ولو

لبق مهنم هاقلي امب لةش هل ناك :يأ ًالثم هيرض» : : ينج نبا لاق
 هلوصو 

 .«نهنع» ةاماحملا نع بابضلايو ءاسنلا نع سومشلاب ىنك نوكي نأ ٌروجيو . «مهيلإ

 مث. «مهميرح ةحابإو :هلوق ىوس ىنعملا وه اذه» :"اىضترملا فيرشلا لاق

 نع سومشلاب ىنك هنإ : :هلوق اًماف» : :ا "لاقو ٠ «ينج نبأ مالك ىلع قيلعتلا 4 بهسأ

رقف نهنود ةاماحم ا نع بابضلاو ءاسنلا
 هربتعا ينعم سمتلا هّنكلو .«ديعب ريغ ٌبي

هلوقب خوتسملا نبا قّلع دقو . ؛حتقلا يبأ ىنعم نم دوجأ
 يضر ىضترملا برغأ» : ”

ك .حاّرشلا نم ددع لاوقأ ةوتسملا نبا دروأو .«كاردتسالا اذه 4 هنع هللا
 يدحاولا

 نأ ىلع «اهنم ٌدوجأ حفلا يبأ لوق ؛لاوقألا هذهو» :“لاقو ءامهريغو يزيربتلاو

وق دنعو .(' 'ءانعمو حتفلا يبأ ظفلب ءاج دق يزيربتلا
 تخأ ةلوخ ءاثر 4 ينبتملا ل

 )١( ؛ماظنلا 0/4 .

 . ٩۲٤ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۲)

 1/٤. ؛ ماظنلا قرف

 )٤( ؛يبهولا حتفلا ۳۷.

 TY/t. ؛ ماظنلا 2(

 ۳۳/٤ حن. م 03

 .ن.م (۷)

(A)ا ؛ ماظنلا  

ملا تناك ان : :هنع ايركز وبأ ىكحو» : يفوتسملا نبا لاق ۳۲ /4 ؛ن.م (4)
 «سمشلاب هّبشَت ةأر

 «ًبابض مهتيامح نم اهنود ام لعجو ؛ًاسومش موقلا ءاسن لعج
. 
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 ذكلا ىلإ يلامآب هيف تعزف ٠ ٌربخ ينءاج ىتح ةريزجلا ىوط

 يب قرشي داك ىَّنح عمدلاب تقرش ًالمأ هٌّقدص يل عدي مل اذإ ىّتح

 .'(بيذكتلا ىلإ) :لوألا تيبلا ے بذكلا ىلإ :حتفلا وبأ رّسف

 ال بيذكتلا ّنأل ,هنم شحاض ٌطلغ اذه» :لاقو ءريسفتلا اذه ىضترملا در دقو

 ًابذك هسفن ف ربخلا نوك ىّنمتي امّنِإو ءرّدعتم ريغ ٍدحاو لكل نکمم وهو .لمؤيو ىَنَمُي
 بذكلا نيب ةلباقملاب هرظن ةهجو زرع مث ,«هيف ةدئاف ال بيذكّتلاو ؛ ؛عقني يذلا وه هنأل

 ىنع حتفلا وبأ نكي مل ول كلذ 2ب قحم وهو :يناثلا تيبلا 2 (قدصلا)و لوألا تيبلا

 ًاحيحص ًائيش يّبتتملا رعش ةلمجب هريسفت 4 ركذي حتفلا ابأ تدجوو» :هلوقب كلذ ىلإ
 :ىضترملا لوقو .(رسفلا) هباتك ب تيبلل ينج نبا حرش دصقي ««تيبلا اذه ىنعم ےب

 2 ينج نبا هانع ام نأل ءءيشب سيل أطخ وهام ىلإ انهاه هنع لدع مل يردأ تسلو»

 :يبنتملا لوق دنعو ٠ .هيناعمل هضرع ةقيرط 2 رصبت نمل ٌدحاو نيباتكلا

 ابهو اذإ يوحي ام رمع نم لقأ جهر هاقال اذإ ودعلا رمع

 .هل كلامب سيلف ءيشلا بهو اذإ امأف ,ةبهلا دارأ اذإ :هانعم» : :(")ينج نبا لاق

 تأرق اذإف# :ىلاعت هلوق هلثمو .ةادرإلا وهو :«ببسلا ناكم :ٌدبهلا وهو .بيسملا لعجف

 اذ ٌريثك وهو ؛نعتساف ءًارقت نأ تدرأ اذإ يإ :4[ة4 :لحنلا] هّللاب ذعتساف نآرقلا

 .«مالكلا حيصقو نآرقلا

 (ابهو اذإ) :هلوقب دارأ امو ٌطلغ اذه» :"!ينج نبا ىلع هدر ے ىضترملا لاق
 هّنظ ام دارأ ولو» :لاق نأ ىلإ « ..هّتظ ام ىلع اهتدارإ نود اهزاجنإو ةبهلا عوقو الإ
 دارأ اذإ :هلوق» :هلوقب حتفلا يبأ مالك وتسملا نبا ديأو .«ًالطاب ًادساف ىنعملا ناكل

 )١( هباتك يف ركذ حتفلا ابأ دجأ مل» : يفوتسملا نبا لاق اذامل يردأ الو ۳۷ ؛ يبهولا حتفلا :

 حفلا يبأ ريسفت ىلإ راشأو « «هيلع هكردتساو ىضترملا هدروأ ام بيطلا يبأ تايبأ يف درفملا

 ؛ ماظنلا رظنا .ةدحاو يبهولا حتفلاو رسفلا يف هترابعو ء يناثلا تيبلل ٤ نراقو

 ؛رسفلاو ۰۳۸ ؛يبهولا حتفلاب ۲٤۲۱/۱ .

 .۳۹ ؛يبهولا حتفلا (۲)

 ) )۳؛ماظنلا ٤/٠١۲ .

 س 0۹۸



 , ع بهوو اهعبتو اهتدارإ ىضمأ بهي نأ دارأ اذإ هنأل :ميقتسم مالك بهي نأ

 نبا رشف كوتسملا نبا هب ءاج يذلا حيضوتلا اذهيو .««ةدارإلا ةدم ّلطت ملف .ةدارإلا

لوق دنعو .ينج نبا هرّسف امك لكشملا 2 تيبلا اذه هديس
 :يبنتملا 

 ابكر اهّيأهنم ٌليخلا دسحتو هب لح ثيح هنم ضرألا طبغتو

ل ءدسحت ليخلاو طبغت ضرألا لعج امنإ» :"اتغلا وبأ لاق
 ترثك نإو ءضرألا نأ

كلذك تسيل ليخلاو ,ضعبب اهضعب لاصّتال دحاولا ناكملاك يهف اهعاقب
 ةقرفتم اهنأل ؛

لا ظفل ضرألل لمعتساف ةرداغتملاكو
دسحلا ظفل ليخللو ءنسحأ هنأل ةطبغ

 .«حبقأ هنأل .

 قرفلا نأ كلذب ملعف» :!"!لاقو ,ةوسقب تيبلل ينج نبا ريسفت ىضترملا در دقو

لغاشت يذلا [(دسحتو طبفت) يتظفل نيب دصقيإ
 حيحص ريغ ينج نبا هب 

 يبأ بناج ىلإ باوصلا َّنِإ ةيقيقحلاو «باوصلا وه هيلع انبن يذلا نأو ءررصتمالو

 دیس نباو یناهفصألاک حاّرُشلا ةلمج اذه همالك ىلع هقفاو دقو .حتفلا

 .مهريغو !'!يدحاولاو

 :يبنتملا لوق دنعو

 بمهالّتسلا رابغ اوقال يذلاٌحالس  امّنأكف يدع اوق ال اذإ سان

 ,عرسأ اهَّنأل ؛ليخلا نم ٌلاوُلملا يهو «بهالّسلا صخد» :("ينج نبا لاق

 .«فخسأو فطلأ اهرابُتف

هديس نبال «يبتلا تايبأ لكشم حرش 20(
 ؛ نهساي لآ نسح دمحم خيشلا قيقحت «

"| 

 .79 ؟يبهولا حتفلا 000

 ) )۳؛ماظنلا ۲/٠١١ .

 .77 ؛يناهفصألل حضاولا ()

 . 14 ؛ يبنتملا تايبأ لكشم حرش )0(

 ¥10 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش 000
. 

 يف ٍنونتسملا نبا اهلقنو ءانه تدرو امكرسفلا يف ةرابعلا تدروو ١ ؛يبهولا حتقلا (۷)

م كش دقو ««قدأو فطلأ» : مالا
(فخسأ) ةظفل يف يبهولا حفلا ققح

 ٠ و ٠ 

اهباوص ل علو ؛طوطخملا يف ةملكلا تدرو اكو
يف تدرو امك اهباوصو <« (فخأ) 

 

 هظافلأو هتارابع يف قيقد ينج نباو «طوطخملا
 . (فخس) ناسللا رظنا .

 هس 0٩



 ؛حيحص ريغ اذه» :('!لاقو «حتفلا يبأ ريسفت ىضترملا در دقو
 بهالّسسلا نأل

ي زوجيف < اهريغو ساّنلاو ليخلا نم لاوطلا يه
 لاوطلا يراربلا :بهالّسملاب دي دير

 درو :يوتسملا نبا هبّقعت دو ؛تيبلا ريسفت © ىضترملا بهسأ دقو « ..راطقألا ةديعبلا

 :"راقذإ ؛تسيبلل هريسفت نم انّقيتم نكي مل ىضترملا ن أ ىلع ءًاعيمج همالك

ملو جتفلا يبأ مالك لوح رودي ذخأو «زوجیف»
 دوصقملا نوكي نأ دعبتسي 

 بهالس رابغ نوكل هريسفت مدع حتفلا يبأ ىلع ذخأ ْنإو < ءليخلا لاوط :بهالّتسلاب

اضيأ يدحاولا دتعو < يترا ك ماظنلا غب تدرو اذكوز قدآو فطلا ليخلا
 دقو .[ً

 :يبنتملا لوق دنعو . هيلع دازو ينج نبا هحرش امك تيبلا يدحاولا حرش

 بابش نورقلا ضييبتب ىفخيف ٌباضخ َضايبلا نأ يل نك ينم

ل َّنك ّىنم اذه يبيش : :لوقيد : )فلا وبأ لاق
 بيلا تينمت امّنإو ءًاميدق ي

آف ؛يرعش ضاضيباب يبابش ىفخيل
ا نم هيف ام بابشلا ىلع بيشلا رث

 .«ةّلجّتلاو راقول

 دقو ؛ليوأتلا ديعب نم اذه» :)راقو ءريسفتلا اذه ىضترملا فيرشلا د در دقو

لضفلا | هفّلكتو هقسعت يذلا ليوأتلا اذه يبنتملا بلس
 هدارأ فيطل بيرغ ىنعم 3 

 هنأك لجرلا مالك نأ انّيب دقو» :لاقو :حارشلا دقن ك لاطأ مث «هيلإ قبسي مل هّنظأو

 .«هسفن بيشلا ال باضخلا ىّنمت هلأ ىلع لدي

هف كش أطخأ املثم .تيبلا ريسفت ك ىضترملا فيرشلا قفخأ دقو
 نبا ريسفتل هم

 ب رادف :ليوأتلا ٍدعيو فسعتلاب همهتاو . .تيبلل ينج
 نبا داّقن نم هّريغ هب راد كلف

تفلا يبآ مالك بّوصو . ؛ىضترملا فيرشلا داقتنا در كوتسملا نبا َّنأ ىلع . «ينج
 .ح

 يبأ ىلع راكنإلاب ؟ الوأ هيف ىحنأ .هنع هللا يضر ىضترملا هركذ يذلا اذه» :راقو

 دخأ مث «..بيطلا وبأ هدارأ يذلا وه حتفلا وبأ هب ىتأ يذلا ¿ نإف «هعضوم سيلو . حتفلا

 :يبنتملا لوق دنعو .كلذ 4 محم ناكو ,ىضترملا فيرشلا تاداهتجاو تاليوأت دّنْمِ

.YYY/t ؛ ماظنلا )١( 

. A /6 ؛ن .م )00 

r ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۳) 

 )٤( ؛يبهولا حتفلا ٤١ .
 ( 2؛ماظنلا 0/6"

 .ل ٦و۳ ٥/٤ ؛ماظنلا (5)

 سوو س



مح نع فعضت نأ كاشاح
 هبتك و را ا ل ام ل

:( 'لعتفلا وبأ لاق
ا جيفلا :رئاسلا» 

تكلاب ريسي يذل
ناک اذا: يأ. «ب

 جيفلا 

ذ لمح قيطُي
مك اهتافو و رك

كي نأ | كبلق 
 كلذل ٌةقاطإ دشا نو

ك هذهو ؛هنم
 

ةطلاغم اهّنأك ةقيقحلا
 ")ل «

فلا يبأ مالك ىضترملا فيرشلا در دقو
اذه ۽ ()لاقو و ,ةوسقب حت

 هدارأ ناك نإ 

ه ( امنإو :ةفطالملا نم ٌهيش اذه امو .. .نماوسو يبنتملا
 قيرط نع ضحم بْب و

ف. ىضترملا ًأطخأو . «باوصلا
مك ۽ ؛حتفلا يبأ مالك ذر 

 ليديلا 2  أطخأ هنآ ا
 هآترا يذلا

لا درب ملو , ؛ريسفتلا نم
 ج تبا الجتسا ام الإ يبتت

 نأ دارأ هنأ أ كلذو .ىنعنا

تملاو ؛ةبيصملا رمأ نوهي
ا رئاسو حتفلا وبأو يبن

سي ال هز نوملعي رشبل
 بحاص يوت

4 اهربخ لقانو ة ةبيصلا
لا عقو لمحتو نزحلا 

يلت يتلا تايبألاو ؛ىسأ
 2 تيبلا اذه 

2 

 هریبصت تناك امنإ يبنتملا ةياغ نأ دّكؤت ةديصقلا
ک لكش یاب ةبيصملا ىلع

 دقو نا

 ٠ 57 ؛يبهولا حتفلا )۱(

لا يف حتفلا يبأ مالك اذه 00
لا يف حفلا يبأ منو ٠۴ ؛ 'رسف

قام قباطي يبهولا حف
 

ور : حتفلا ةرابع كلو أ رقت رسفلا
يقح ال لوقلاب ةفطالم الم هذه

ع نوكت كلذيو « ٌةق
 ةراب

دازو ؛ لولاة أ
قبًاحاضيإ حتنا وأ اه

 ت دابا فاو :هنو

بناح لك نم هبلإ لصوبف
ا ىمر ام لعفلاب اذهو ««

 : تل

 1/5 ؛ماظنلا (0)

ولل يبنتلا ناويو حرش )€(
 : 40 ؛يدحا

 ٠۲۱٦/۱ ؛نايبتلا (ه)

تيلا حتفلاوبأ حرش دقو « 40 ؛ يبهولا حن 000
انه هحرش ك رسفلا يف 

 كانه هداز نكلو ء

0۳4 ؛رسفلا : رظنا « ًاحاضيإ
/1 . 

 - + س



 اهتابن ے ءاهلاو ,هموك فرشأ هلال. اهتابن ريخو :سانلا ىلع اوضافأ حيماسم طاعم

 .«ةعنصلا 2ے ًابارغإو ةداعلل ًابلق تينملل يقاّسسلا وه تاينلا لعجف ؛تبانملا ىلع ةدئاع

 مالك ىلع فيضي نأ دارأ هنكلو «ينج نبا حرش ىضترملا فيرشلا بّوص دقو
 .ميحص هّلك هركذ يذلا اذه» : راق .باوصلا نع دعبو ءاطخلا ب عقوف «ينج نبا

 الو كلذ يضتقي ال تيبلا © ىضم امو .تبنملل يقاسلا وه تابنلا نأ مهوت هنأ لإ

 ىرولل ةيقاس تبانملا اذه لعجو ءايقسلاب اهتبانمل اعد هنأل ءهيف اظ هّدظ نأ بجوي

 يذلا» :"هلوقب ىضترملا فيرشلا ىلع ذيوتسملا نبا قّلع دقو «. ..بويأ يبأ يديب

 ءابلا نأ ّنظ هنأ ... .حتفلا يبأ ىلع هدر اميف يف ؛هنع هللا يضر ؛ىضترملا فيرشلا عقوأ

 تيقس :هلوقب ٌةقلعتم يه امَّنإو ءىرولا تقس :هلوقب ٌةقلعتم بويأ يبا يديب :هلوق كل

 يبأل بيوصتو ىضترملا فيرشلل ٍدقن نم هيلإ بهذ اميذ ٌبيصم وهو .«...اهتبانم
 نإو ءهيلإ بهذ ام ىلع حتفلا ابأ امهريغو © يدحاولاو "اديس نبا قفاو دقو «حتفلا

 .هيلع يتأنس رخآ يأر ةجّروش نبال ناك

 :يبنتملا لوف دنعو

 اهتاميم هرهم رفاحب ىصحأ ,ةباتك روطس لب ٌضكريٌرمول

 ٌرهم ا فّرص اذإف :لوقي ءهرهم رفاحب :هّنوق تيبلا اذه ٌرس» :('اتفلا وبأ لاق
 كب قذحلاب هّمصي ..؟ضاترملا هرافلا هٌميرصت فيكف .هرايتخا ردق ىلع َّضّيَرلا
 (”ريبكلا يباتك 4ب هريغو اذه ثيصقتسا دقو «ميملاب هرفاح اذه عم هّبشو ؛ةيسورفلا
 ةلدألا دروأو ءرسفلا 4 تيبلا نع ثيدحلا حتفلا وبأ لاطأ دقو .«هناويد هريسفت كي

 رسفلا 4 تيبلل ينج نبا حرش نم ًاضعب ىضترملا فيرشلا لقنو .هتداعك دهاوشلاو
 ىلإ هلقن 2 لئاط ال ىنعملا اذه 4 ًاريثك ًامالك كانه ركذو» : "لاق هتكلو ؛هباتك ىلإ

 ) )1؛ماظنلا ١/٥۸

 .ن.م (0)

 . ۱۳۸ ؛لکشملا حرش (۳)

 كانه ةجروف نبا قيلعتو ۲۸٠ ؛ يدحاولل يبنتلا ناويد حرش ع

 . 47 ؟يبهولا حتفلا (0)

 ) )5؛رسفلا ٥۳۹/۱.

 ) )۷؛ماظنلارظنا ١/٠۳ .

~~ ¥ —- 



 : :نيرمأ تيبلا حرش هل ىضترملا فيرشلا باع دقو .«انه
 رقاحلا هيبشتل هريسفت

رثكو «فورحلا رئاس نود نم ميملاب
 فيرشلا داقتنا 2 وتلا نبا در دقو ؛دهاوشلا ة

 رصتناو ٌةلمج ىضترملا
 :هلوف دنعو ٠ ينج نبال

محأ نبا اي كارو وبكت
 نم ّنهٌَمئاوق تسيل حرف د

 اهتالآ

 تسيل يأ نم اهنأل ؛(كءارو) ىلع ٌةدئاع اهتالآ 2 ءاهلا» :(' ينج نبا لاق

 كرثأل ةبلاطلا كلا هذه مئاوق
اهيف ریست يتلا ةيحانلاو ةهجلا هذه تالآ نم

 ء

ثوأ تالآ ىلإ ٍ كقيرط كلسي نم جاتحي
تبالصو اهتدش ىلع حرا مثاوق نم ق

 'اه

دحأ كير اجي ال يأ . ًالثم كلذ برض
ر دقو. .«ددؤسلاو لضفلا 4 

 فيرشلا د

 ىلع ةدئاع اهتالآ ج ءاهلاو :هلوقن يذلا» :(لاقو , .تيبلل يج نبا ريسفت ىضترملا

 ةهجلا ىلإ تالآ ةفاضإل ىنعم الو ...ٌلّمأتم كلذ یوس نظی الو ؛ةلاحم ال حّرَّقلا

يي كلذ ناف ٍةثنۇم تناك نإو «[ءارو :يأ]
 ذخأ دقو . .« روصتم ٌريغ وهو ؛ىنعملا ل

نباك حارشلا نم د ددع حتفلا يبأ يأرب
 يأر نورخآ ىري نيح 4 «يدحاولاو "دیس 

اس وهو ,(!' يناهفصألاك ىضترملا فيرشلا
 :يبنتملا لوق دنعو . . هيلع قب

دالاب ه ةسطونلا اتتاي داحأ سادس مأ احا
5 

؛هتليل لاطتساو» :/ ”دتفلاوب نأ لاق
و ؟تس مأ يه ٌةدحاوأ : :لاقف 

 تسلا راتخا

اوحأ عيمج نم اهيف هللا | غرف يتلا ٌةياغلا اهنأل ؛ ددعلا نم اهريغ نود
 ءايندلا ل

ميظعت ريغصت كلذل ةليللا ٌرغصو
 ليخلا دوقو ليحرلل يدانتلا ديري : :يدانتلاو . .

 «...ءادعألا ىلإ

 لدّرلا ةلمج نم اذهو» :لاقو .حفتلا يب لأ مالك ىضترملا فيرشلا در دقو

 غرق هيف ددعلا اذه نأب ليلعتلاو .. .للخلاو
 اذه ٌّنظي ال .. .كحضم قلخلا قلخ نم

 سس

 )١( ؛رسفلا رظناو 5 ؛ يبهولا حتفلا ١/0٤1 .

.1A/o ؛ماظنلا )۲( 

 . ٠۳۷ ؛يبنتملا تاببأ لكشم حرش (۳)

 . حلا ىلع (اهتالا) يف (ءاهلا) دوعت نأ زاجأ هنأ ىلع ۰۲۸۱ ؛یدحاولا يبنتلا ناويد حرش ()

 .۳۷ ؛حضاولا (ه)

 . ٤ ؛يبهولا حتفلا (3)

“e — 



 ةهيبش الف .دانتلا ةظفنل امأود :(" !لاقو ٠ .(دانتلا) ةملكل حتفلا يبأ ريسفت درو ('!«لمأتم

 2 وتسملا نبا 5 دقو ءداسفلاب حتفلا يبأ ريسفت ىمرو «ةمايقلا موي اهب دارملا نأ

 0 )فلا يبأل رصتناو ؛ىضترملا فيرشلا مالك

 :يبتتملا لوف دنعو

 هدقع رٹانت ديج اولحر دقو هئأك بولقلاب امهبداوب

 مهليحرل يقب دق يداولا نَا امهدحأ ٍنيلوق اذه لمتحي» : د حتفلا وبأ لاق

 دجولا هلتق :يأ «بولقلابام هب :هلوقو .هدقع هنع طقس اذإ ديجلاك ًاشحوتسم ًالطاع

 .«...قرفتف شانت دق ٌردب نعظلاو لومحلا قرفت هّبش هنأ :رخآلاو ....ٌهنع مهدعبل

 هنكلو «حيحص هلاق يذلا» :“لاقو «حتفلا يبا مالك ةحصب ىضترملا رقأ دقو

 لمتحي» :هلوق هريسفتل دهمو «بولقلابام هب» :رعاشلا لوقل ًاثلاث ًالامتحا مّدقو .دهتجا

 بهذ يذلاو «هنع صقني مل هدروأام ىلع ةوقلا 4ب زي مل ناو ؛هركذي مل رخآ ًاهجو

 ناك دقو .«نم» عضومب «ام» نوكتف «بولقلاب لح نم يداولا اذهب لح دارأ هنأ هيلإ

 لامعإ 2 حتفلا يبأل ٌنيدم هّلعلو ؛هتداع ريغ ىلع ًايباجيإ اذه هفقوم 2 ىضترملا

 :يبنتملا لوق دنعو . باوصلا نع ةديعب نكت مل ؛ةديج ةيؤر طابنتسال هنهذ

 ةدارط اهيفو ةدبل تقراف هيف نك ٌقباوس انتسَرف

 :يأ ءهيلإ اهداق .ًاليخ ينعي هب انابح ام ةلمج 4 يأ :هيف» :'"حتفلا وبأ لاق

 دق :يأ :(هدارط اهيفو) هل تناكو «يلإ تلقتنا :يأ ؛هدبل تقرافو .ًاناسرف انتلمج

 .هيدي نيب ثدراطو .همم ترس عضوم ىلإ راس اذإف ,هتلمج 4و هبحص نم ترص
 .«... اهيلع :يأ ءاهيف :هلوقو ءهلجأ نمو هل كلذ ناك ذإ ءاهيلع ٌُدراطملا وه هنأكف

 )١( ؛ماظنلا  ۸۰/۷و41١.

 تايبأ لكشم حرش يف هديس نبا نم لك ىضترملا ريسفتك اهرسف دقو ۸۱/۷ ؛ماظنلا (0)

 . هدري ملو « حتفلا يبأ ريسفت ركذ هنكلو «1717/ ؛هحرش يف يدحاولاو 48١ ؛ يبنتملا

  (۳؛ماظنلا ۷/ ۸١ .

 . ٠١ ؛يبهولا حتقلا (4)

 ) )0؛ماظنلا ۲٤۱/۷.

 .77 ؛يبهولا حتفلا ()



 باوصلا ةئطخت نم َفرطأ تيار :Lan عتفلا يبأل أ ادقتنم ىضترملا لاق

كلا رهاظ هيضتقي يذلا حضاولا
«يدساف لّحمتُم ليوأت لك ىلإ مال

 تيب نأ ىأرو .

«ةمهوت يذلا ىنعملا قباطي ال» يبنتملا
 نبال دقن نم ىضترملا فيرشلا هيلإ بهذ امو .

ناكو حازشلا ُبلغأ هيلإ بهذ ينج
 :يبنتملا لوق دنعو ." نوسق مهآقا 

ٍةدليببميقأ ال ينيرت ااف
 يدح نم ّيقولد # يدمغ ٌةفآف 

 ت

فيس» :( "ايتفلا وبأ لاق
ةرثكف : :يأ . ةلسلا عيرس : :قولد 

 كر متو يتكرح

uu.اذ  *.“ 
 .«يرهاظو يتزب ثريو «ينريغيو ' ينفخسي

 ريسفتلا اذه ىضترملا فيرشلا در
ري يذلا ليوأتلا نم اذهو» :لاقو

 ؛هنع هلثمب اي

ريغتو هبوحشل ىرج ركذ يأ
لكلا لمحي ىتح هتزب لعقتو ه

 هلع هلمتحي ال وهو ؛ما

قفاوم كلذ 2 ىضترملا فيرشلا ناك دقو
 ىلع ضارتعالا 24. نيرخآلا ح حاّرشلل ا

 نبا هيلإ بهذ ام ىلإ هديس نبا بهذ امنيب «() ايدحاولاو ةجّروف نبا مهنمو ينج نبا

 ًالثم دمغلاو هسفنل ًالثم فيسلا برض» : : “راق امدنع ًاحاضيإ رثكأ ناكو ؛ًامامت ينج

ت يأ ءهتكرحل ًالثم ُك قولدلاو همسجل
رب تریو « ءينبحشي دالبلا 2 يلّقَ

 انسمتلا اذإو «يت

نإف هدر يب ًارذع ىضترملا فيرشلل
هذ هنأ 2 ًارذع حتفلا يبأل سمتان ام

 ىنعملل ب

لا اذه تقبس يتلا تايبألا هّرَقَت ام وهو «دعبألا
 :يبنتملا لوق دنعو .هّتلتو تيب

 .81"5 7/19 ؛ماظنلا (۱)

أل يالا تايأ ريسفتو 40 ؛يئاهفصألاو ۷6 ؛يدحاولا حرش را )00
 يعل دشرلا يب

 ٠ همسي ماو «ينج نبا مالك ىلإ راشأ دقو ۳۱۰ ؛ يبتملا تايبأ لكشم حرشو ٠۵

 . 14 ؛يبهولا حتفلا (۳)

 :لبق نم كلذ انركذ دقو « قر ین (فخس) تادرفم دحأ ينأيو مانا ةعوبلم يف اذك 4ك

در ي ايساق ناكو ء1/01 ؛يبتلا ناويد حرش )0(
ب ًداقتتا هدقتن نإ مث « ؛ حشا يآ مالك 

 يف سب

اهيف قحلاو «(قولد) ةملكل ه هريسفت در ذإ «هلحم
 ناسللا رظنا « حتفلا يب يبأ بناج ىلإ 

ىلع ۹/١ ؛ ؛رسفلا يف ىتأ حتفلا ابأ نأ امك ؛ (قلد)
بهذ يذلا بيرقلا «نيينعملا 

 هيلإ 

 نبا هب ذخأو «يبهولا حفلا يف هدروأ يذلا ديعبلاو «ىضترملاو ة هج روف نباو يدحاولا

 . لكشملا تايبأ حرش يف هديس

هديس نبال <« ؛ يبنتملا تايبأ لكشم حرش 000
 ۲۱۲ ؛نيساي لآ نسح دمحم قيقحت «

. 

 مس چ =



 يدرت امك ٌحابصلا يدري ال بئاتک هكوض لبق اوأر ًاحيص اوبقترا اذإ

 حابصلاب اههيشو ءًاضيأ هلبق يذلل ٌريسفت تيبلا اذه يم .(!هتفلا وبأ لاق
 .«اهراشتناو اهتعرسو اهنولل

 حابصلا ريسم :دارأ امَّنإو .مهولا ديعب نم اذهو» :')رضترملا فيرشلا لاق
 .«هيف نولل ركذ ال اسم هيلي يذلاب ىنعملا اذه ب تيبلا اذهل قلعت الو :نوللا فت دارأ هنإ :يرمعلف .)ىدعلا ىلع يلايللا ناولأ ريغي :هلوق وهو ءاذه لبق يذلا تيبلا امأف» :لاق مث «حابصلا يدري امم عرسأ يدرت يمض ؛مهيلإ حابصلا بست بئاتكلا هذه نأ :دارأ امنإو :هضايبو حابصلا نولب هيبشتلل ٌركذ تيبلا اذه ےب سيلو ....تضكر اذإ يدرت ليخلاو .عیرس ريسلا نم برض نايدرلا نأل ؛اهتكرحو اهريس نود هتكرح ةعرسو

 بئاتكلل حتفلا يبأ ريسفت در مث . حضاولا كي يناهفصألا درلا اذه 2ب هكراشو .هلبق يذلا تيبلا رّسفُي تيبلا ناب لئاقلا حتفلا يبأ يأر ىضترملا فيرشلا در
 ينج نبا دنع مهألا ةياغلا ًامود لَكْشُي يذلا ديعبلا ىنعملا وهو ؛حتفلا وبأ هيلإ بهذ ام اذهو ,ٌةعرس حابصلاب اههيبشت َّرقأ هّنكلو ؛نوللا ثيح نم حابصلاب ةريغلا
 :ىضترملا فيرشلا داقتنا ب لوقلا لمجمو .ةفلتخملا مهقرطب ىنعملا ىلإ اولصوت حاَرشلا بلغأو ,رعاشلا هيلإ ىمر ام ىلإ راشأ حتفلا وبأ نوكيو ءبيهلا فيخملا دهشملا اذه ريوصت ديري وهو ءةقيثو نيتيبلا نيب ةقالعلا نإ ةقيقحلاو

 نبا حتفلا وبأ اهحرش يتلا تايبألا حورش نم أمسق ىضترملا فيرشلا در دقل
 ىمر يذلا بيرقلا ىنعملا سمتلا ىضترملا فيرشلا نأ ىلع ؛هتاضارتعا بلغأ ج حدفلا يبأ ىلع هذخأ اميف اوم نكي مل هّنكلو .يبهولا حتفلا لب ينج
 .هسفن رعاشلا نم هدافأ ام ىلإ كلذ ج ًادنتسم لاحلا عقاو ىلإو ,ٌةرات ديعبلا ىنعملا ىلإ حتفلا وبأ بهذ اميف حاّرشلا بلغأ نأش هنأش رعاشلا هيلإ
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 .638 ؛هديس نبال لكشملا تايبأ حرشو ء١۷ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش رظنا )2(
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 صَل لحمت نم نورخآلا هب همهتا اميف حتفلا ابأ ىضترملا فيرشلا مهتا دقل

 .حيضوت وأ ريسفت نم هسفن رعاشلل ينج نبا هبسن ام ةبسن كب كّكشو

 ديحولاك هريغ دنع تدرو يتلا ةوسقلا سفنب ىضترملا فيرشلا دودر نكت مل

 .يدحاولاو ةجروق نباو يضورعلاو

 ىأر اذإ حتفلا ابا اهيف دقتني هنم صوصن ركذ ىلع ىتأو ؛ (رسفلا) ىلع ًاعلّطم

 .تيبلل همهفو هتيؤر تابثإ ىلع هدعاسُي كلذ نأ
 صوصن ةءارق 2 ىرخأ ةّماه ٌةّطحم ىضترملا فيرشلا لمع لّكشُي كلذ عمو

 .هيدل ينج نبا حتفلا وبأ هراثأ ام ءوض ىلع يبنتملا بيطلا يبأ
01 

 ةنس ىفوتملا ءضراعلا ىنزوزلا ىلع نب نسحلا نب دمحم ''!'لهس وبأ ديمعلا.5

 نم ىلوألا ةقرولا ىلع ّنودم وه امك ءرسفلا رشق :همسا ءًاباتك انل كرت ۹

 ُدوعي ,ةطوطخم نع اهخسن هنأ ةريخألا ةقرولا ے اهخسان ركذو ه١١١١ ةنس ىلإ

 ؛(/0) ةقرولا فالغ ىلعو « ضراملا يئزوزلا نسحلا ني دمحم لهس اذكإ يأ ديمعلا»

 ينزوزلا نسحلا نب دمحم لهس [اذك] يبأ ديمعلا خيشلا» : يناثلا ءزجلا أدبي اهبو

 هقيقحت ةمدقم يف راجنلا يلع دمحم خيشلا همسا تبثأ ةخسنلا هذه نعو ««ضراعلا

 رفعج ايأ» :نيكزيس داؤف هامسو ءائيش فيضي نأ نود [ةمدقملا نم ۲۲ ]١/ صئاصخلل

 ال اذهو ءهيلإ باتكلا بسنو «ه١۳۷ ةنس ىّفوتملا ينزوزلا ناميلس نب نسحلا نب دمحم

 ۲۲ب ينج نبا لبق يأ «ه۷۰٣ ةنس ىفوتم روكذملا لجّرلاف ؛لاوحألا نم لاحب حصي
 مسا ًامامت رياغي يذلا مسالا اذهب ًاباتك هل نيكزيس اهنع ذخأ يتلا رداصملا بسنت ملو ءًاماع

 دقو ۳۲/۲ ؛نیکزیسل يبرعلا ثارتلا خيرات ءرظنا) هسفن نع ركذ امك يقيقحلا فّلؤملا

 ةيعفاشلا تاقبط رظنا « يكبسلا نع لقن اذهو : 1977/4 ؛ ةلاحكل نيفلؤملا مجعم نع لقن

 نيب دلب يهو ء(نزوز) ىلإ ةبسنف (ينزوُزلا) بقل اّمأو ء(١٤٠ /۳ ؛ يكبسلل ىربكلا
 بقل امأو . ىرغصلا ةرصبلا تيمس ىتح ءاملعلا نم ًاريبك ًاددع تعلطأ «ةارهو روباسين

 قيس اميف انمالك رظناو .ًاريسفت هل فرعأ ملف (ضراعلا)
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 .اهقلؤم ةاضو نمز نم بيرق خيرات وهو ٥ ةنس ىلإ اهخيرات

 هلعج دقو ,رسفلا رشف :ىمسملا فلولا مضت .ٌةقرو ٠١١ 4 هذه ٌةطوطخملا عقت

 اهيلت مث« ءاهتشفانم ىلع يتأنس . ةماه ةمدقمب لوألا ءزجلا أدبي :نيأزج 4 هفلؤم

 .ةيئاجهلا فورحلا ىلع ينج نبا بيترت قطو ٌةلسلستم ينزوزلا اهيلع قلع يتلا تايبألا

 .رسفلاب فورعملا ينج نبأ حرش عّبتتل ًاعوضوم باتكلا مادام يعيبط ٌرمأ اذهو

 هولتي» :هلوقب كلذ ىلع هُفّلْؤم صن دقو :(74) ةقرولا دنع لوألا ءزجلا يهتنيو

 .اهلوأ ةديصق 2 لاقو . داضلا ةيفاق :رخآلا ءزجلا 2

 «...ضمي ال كل يذلا لضفلاو ٌليللا ىضم

 ةقرولا هيليو «يناثلا ءزجلا هللا همحر «ضراعلا ينزوزلا لهس ىبأ ديمعلا خيشلا

 :اهلوأو «(۷1)

 لوقلاهب حتتفا ام ريخ هلل دمحلا . نعأ بر« ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 نب دمحم لهس وبأ ديمعلا خيشلا لاف .ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو «متتخاو

 ..داضلا ةيفاق .هيلع هللا ةمحر ىلع نب نسحلا

 مجح لعج نوكي نأ ىوس ًاببس فّلؤملا هدمتعا يذلا ميسقتلا اذهل يردن الو

 أدبو ؛(نيشلا) ةيفاق ةياهن دنع فقوت نأ ناكف يناثلا مجحل ًايزاوم لوألا ءزجلا

 .باتكلا رخآ ىلإ (داضلا) ةيفاق عم يناثلا ءزجلاب

 هنأو «يبنتملا رعشب هرصع ءانبأ لغش امك لغش هنأ ةمدقملا 2ب فلؤملا ركذ دقو

 نع هيوري ناكو ءليلخلا نب دمحم رفعج يبأ» ىلع هأرقو «هابص # هناويد ظفح

 .هابص ب فاوطتلا ريثك ناك فلؤملا نأ ودبيو «هضارغأو هيناعمب يبنتملا نع يولع
 ناكو ءيزوتلا ليعامسا نب نيسحلا هللا دبع يبأ» ىلع (ةنزغ) ےب ناويدلا أرقف

 هتياورل ًاطباض (ةنزغ)ب هيلع هتأرقو .زاوهألاب هيلع ٌةءارق هناويد نم تايديمعلا
 رايدب اهلبق ةدومو ةفرعم هنيبو ينيب ناكو ءهتايبأ يناعم نم هتعدوأ ام ًاظفاحو
 يتلا حورشلا ىلع علطا هّنإ مث ءودبي امك ناويدلل ىرخأ تاءارق هلو .«(ناسارخ)

 (يدرويبلا) هامس رخآ حراشو ؛ :(ًاليقع) هامس حراش مسا انل ركذو ءهنامز 2ے تناک

 هنأ ىلإ راشأو ًاعيمج مهحورش باعو «(يميمتلا) وأ (يخلبلا) دامس ثلاث حراشو

 هس كة راس



 ثيدحلا هب ىضقأ ىتح ؛(يمزراوخلا) قيلاعت ىلع عّلطا
 :لاق ذإ ءينج نبا حرش ىلإ

 حاضيإلا ج ةياهنلا هللا همحر ؛ينج نب نامثع حتفلا يبأل رسفلا باتك ُتدجوو»

هنأ ركذي مث «هتارابع ةّحص ىلع دهاوشلاب ةلالدلاو هتافلو هبارعإل
 ىلع عّلطا 

 .هيرصاعم ضعب اهب شقان هنأو ؛يناعملاو تاياورلا 2 حتفلا يبأل ةريثك تارثع

ك داسف رهظأو .رسفلا حّمصت ىلع فكمف هور
 نبا اهيلإ لصوت يتلا يناعملا نم ريث

نم درو ام 2 حتفلا يبأل ينزوزلا تاداقتنال عّبتتملاو
 هنأ ظحالي ءرسفلا 2 هحرش 

 -. . .٠
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 يناعم ا سملت 4 ىدكأ هنأ ىلإ راشأو .حتفلا ىبأب هباجعإ نع ربع يذلا يدحاولا لمع
 م 2 3 . 1 ١-00 م 1 .

رثك حتفلا يبأ ىلع ينزوزلا بعي ملو .ةريثك نطاوم 2
 امامتإ اهيف ىأر هنإ لب ؛دهاوشلا ة

 ةلأسم 4 وه حتفلا يبأل يناثلا هداقتنا ناكو ءاهيف ضوخلا وه بنجت هّنكلو .هلمعل

 :يبنتملا لوق دنعف .يناعملا دنع هفقوت يذلا مجحلاب اهدنع فقوتي مل يتلا ةياورلا

محرب ىلوأ ٠ ىسألاب ةبابصلا ىلع نيعملا لإ
 هئاخإواهيرة

 نأب ىلوأ نزحلا وهو ؛ىسألاب ّبّصلا ىلع نيعملا َّنِإ :يأ» :("!هتفلا وبأ لاق

 سانلا فرعأ هنأل امإو .ىنج ام هيلع ىنج يذلا وه هنأل اّمإ ؛هاخأ نوكيو ؛همحري

 :يأ ء(ةبابصلا ىلع) ًاضيأ هلوق نوكي نأ زوجيو .هئادب مهّبطأو هئاودب
 هيف انآ ام عم

 ةنوعم ال :يأ . اذه  َنيعملا نوكيو ؛لّوألا نم ُفشكأ لوقلا اذهو...ةبابصلا نم

 سلا كباتع :مهلوق ىرجم يرجيف :نزحلاو ىسألا يلع هداريإ الإ يل هدنع

 .٠...ممصلا نكل كدنع ثيدح ال «فيسلا نكل كدنع باتعال :يأ .ممصلا كثيدحو

 ىلإ يبنتملا تيب نم يدنع جوحأ حرّششلا اذه» :"هلوقب ينزوُولا هيلع ر

 ىنعم هئادب مهبطأو هئاودب سانلا فرعأ هنأل امإو :هلوقل ُفرعأ ُتسلو «حرشلا

 ,دحاو ىنعم ريغ هلوقي تيبب دصقي ال رعاشلاو ؛تيبلا اذهل هريسفت رخآ ىلإ ةدئافو

 ىنعم َّنأ يدنعو .هنع هداريإو هنم هزادصإ 2 هدارمب لهجلا ىلع لدی هيلع دازُي امف

هيو هنزح 2 ديزي اليك هسفن نع ةمالماو لذعلا نع فك :تيبلا
 نيعملا نإ :لوقيف 

 .«ةديؤيو هيخآؤيو همحري نأب ىلوأ قوشملا ىسأ وهو «لذعلاب هيذؤي يذلا قوشلا ىلع

 . فرصتلا نم ءيشب ينزوُزلا هنع لقن دقو , ١/ ؛رسفلا )1١(

 1 .(ب /5) ةقرولا ءرسفلا رشق (۲)
 - ىو



 .حتفلا وبأ هيلإ بهذ امف ٌعضوأو «لوانتملل ابرق رثكأ ينزوزلا مالكو

 :يبتملا لوق دنعو

 هئاروو همامأو الصلصتم هتحتو نامّرلا قوف نم تيتأف

 .«بئاونلاب ابعت ملو «بئاوثلا م مأ وه يذلا نامزلاب تطحأ :يأ» : ٠ حتفلا وبأ لاق

 ناك اذإ اميس «بئاوتلاب ابعت ال نأب حّدمُت ال كولملا» : :("!هلوقب ريسفتلا | اذه ينزوُزلا درو

 ًاطباض نامزلا تيتأف : :لوقي يدنعو ,ةلودلا فيس لثم حودمملاو يبنتملا لثم ٌحدامل

 لغشلا نع غرفتي مل ىتح ءاروو ًامامأو ًالفسو ًاوّلَع هبناوج نم هل ًارهاقو ًارهايو

 ديدجب ينزوزلا تأي ملو .«يريغ نعو ينع تعطقناف .هلهأل بثاونلا ءاشنإ ىلإ هسفنب

 :هلوقب حتفلا وبأ هزجوأ هب لاطأ امو ,هحيضوت ب بهسأ لب حتفلا يبأ مالك ىلع

دنعو .يبقتملا يناعم لوانت < حتفلا يبأ جهنم اذهو «نامزلاب تطحأ»
 :يبتتملا لوق 

 ءارمسلا د ٌةدمّصلا هيف قد ارو يرباّسلا يلع تذقن

 مهدنع قيقر لك كلذكو .قيقرلا بولا هب ينعي يرباّسلا»: :"تفلا وب بأ لاق

 قدنت لهف: :ليق نإف «ياشح 4 تلٌتمتف « «يلإ يبوث تذفن كنيع ع نإ تيبلا ىنعمو . .يرباس

 ؛هيف لمعت نأ نود ٌدانقلا تّقدنا ٍةانقب نعط اذإ هنأ هانعم :ليق ؟قيقرلا بوّتلا 2 ةدعصلا

 ....عردلا : :يرباّسسلاب ىنع نوكي نأ زوجيو .. .هتحت نم همسج ناك امل ؛هيلع جرد ةبوث ّنأكف

 .«بهذم نيلوقلا الكلو ..يبلق ىلإ عردلا كترظن تذفن : اذه ىلع نوكيف

 اه ٌعردلا وه امنإو ءفصنأ امو ؛هيف فست دق» : 0 !هلوقب ينزوُرلا هيلع د درو

ذفن :يأ «عردلا :يرباسلاب ىنع نوكي نآز زوجيو : :ًاريخأ لاق امك ريغ ال انه
 كثرظن ت

 .«لوبقم حضاو اذهو ءٌلوخدم ساف لوألاو :يبلق ىلإ عرذلا

 ًادحاو نعم دحاولا تيبلث ّنأب مزتلا ينزوُرلا نأ حضونل دهاشلا اذهب انيتأ دقو

 نود ؛تيبلا تادرفم هلمتحت يذلا بيرقلا ىنعملا لوانتي نأ ديري هنأ رهظنل مث ريغ ال

ا يف حتفلا يبأل هبسن يذلا صنلا دجأ ملو «(ب /0) ةقرولا ؛رسفلا رشق 200
 دقن رظناو .رسفل

 . ٤١/١ ؛رسفلا يف تيبلل ديحولا

 .(ب /0) ةقرولا ؛رسفلا رشق (۲)

 ) )۳؛رسفلا ٦٠/١ و٦۲ و٣ا.

 .(ب/٦) ةقرولا ؛رسفلارشق (4)

 مس 81



اولا ريغ ديعبلا ىنعملا ىلإ باهدلا
 در اذكهو .حتفلا يبأ عم هفالخ رس اذهو جض

 :تيبلل حتفلا يبأ ريسفت
 ر

و اهي نأ نم همفل د
 نطفي ول هكرت و ض

 ءادعألا

 :("!هلوقب هيلع ٌدرف ءامهلاجم 2 تيبلا رودي ('!نيلامتحا ىلإ حتفلا وبأ بهذ ذإ

رخأ ةغايصب هيلإ لّصوت ّنكلو ؛يناثلا ىثعم ا زاجأو «... ساف لوألا لوقلا»
 ٍى

يه اذإ :لوقي» : ۳ )اقف
ءءادعألا لاومأب عفتنا ج

ّتسا كرت اذإو :ءارثلا 2 هب دادزاو 
 رض

دعتو هكام نع ءاطعلاب هجورخت هكرتب
دغلا لام نم ضوعلا رّ

 2 هلام قرفت دعب ةا

هذ ام نبع وهو ««ةاقعلا
 .حتفلا وبا هيلإ ب

 هس ىدامتي دقو
ری ىٌح جتفلا يبا |

م نم هیلإ لصوت ام د
 ت لد

رش دنعف ؛ةطرغم
قل (“ أحتفلا يبأ ح

 :يبنتملا لو

متجم نيمعطلا ٌقّرَفتم
 ءارضلاو ءارَسلا هاك ىوقلا ٌع

 نكت ملو .«. ..دادعتلا ىلع ايعي ام داسفلا نم لصفلا اذه قد: :ينزوُرلا لاق

بأ ىلع اهذخأ أ يتلا دخآملا
ىوتسم ىلإ ىقرت حتفلا ي

 اهب در يتلا ةيساقلا ةر رابعلا 

هسأ أ نأ ىلع دزي ملف ءهيلع
 يلج وديب اذهو <« ؛حتفلا وبأ هزجوأ ام ف ب

 ءرصبتملا نيعل

شتسا ينج نبا ىلع : دخأ ناو
نأ نود «يرفنشلل تيبب هداه

 ةديصقلا َّنأ ىلإ ريشي 

حراشلا ىلع ذخؤي ال تافاضإ كل ار
 ."”اهتشقانم ب بهسُي مل نإ 

 :يبنتملا لوق دنعو

 مهدقفب تعجُق ال كئافع محا
 ص ًءاطعإ اوذخأي ملام ٌكرتلف

 .۸*و ۷۹/١ ؛رسفلا 0)

أ/۷)و (ب /1) ةقرولا ؛رسفلا رشق )0
). 

 .٣۸و۸۲/۱ ؛رسفلا (م)

 ن.م (4)

4۳/١ ؛رسفلا يف «رمحألا فلخ نإ لبق يذلا ارش طبأت تيل انجي وخي رل )0(
 ا راو 

يمهألا نم وهو ءاهريغ يف دري ملام اهيفو ١١۳/۲-١١١ ؛نییدلاخلل رانا
 ر كف ة

 . كانه عجاريلف

“1 = 



 امل) ةلوق» :(!لاق مث صَل ءاسأ ىتح هنم أزتجا ءلقن حتفلا يبأ م الك لقن

 ءهدعيو هلبق مهب هعافتنال ًاركذ ىرأ تسلو ٠ .مولعم ريغ لوهجم مالك (هعافتنا نمركذ

نعمو . .مهريغو ءالؤه نودصقي نيحيمتسملا نأل ءدساف يناَّنلاو
 .مهتئزر ال :لوقي هنآ ها

دقف هدنع ةعيجفلاو ءزرلا ناف «مهدقفب ةبيصم تبصأ الو
 دقف ال نيدتجملاو ةافعلا 

 جرخي ملء ًالعف هناکم أ وه يذلا حيضوتلا اذه عم وهو .«لاومألاو ةزعألاو دالوألا

 مالك هعافتنا نم ركذ ال » :هلوق امأو ,ناقتإو ةيفافشب حتفلا وبأ هيلإ راشأ اًمع

ا اذه قبسي يذلا تيبلا أرق نمو. .هّلحم 4 سيلف .«ٌلوهجم
 يهام فرعي تيبل

 .ینج نبا اهيلإ راشأ يتلا ةعفنملا

 : يه ينزوزلا تاقيلعت نم اهجستنتسن يتلا ةصالخلاو

 ىلع علّطاو .ًامهفو ًاحرشو ةسارد يبنتملا ناويد نقتأ ٌةقاوذ بيد لجّرلا نإ

 دجن ملو «ينج نبا ّحرش ًالإ ًاعيمج اهذرو ءهنامز  ةدئاس تناك يتلا حورشلا

 .(يبهولا حتفلا) ىلع هعالطا ىلإ ريشُي ام هدنع

 يناعملا ج هتباصإ مدع هيلع ذخأ هّنكلو .باجعإ امّيأ ينج نباب ًابجعم ناك -

 تاياورلا ضعب هيلع ذخأ املثم

 ةظفل هدنع انهجاوت ام ًابلاغو :ةردان تالاح ب الإ هدقن 4 ًائداه ناك -

 .(دساف)و (لوخدم)

 ناك هنأ ودبيو « اهيف هدقتن دقتنا يتلا نطاوملا بلغأ ك ينج نبا داقتنا + قفخأ -

 مالك ذخأ نأ ناكف ,اهيلع ليلدّتلا 2 بهسأ نإو :ةحضاولا ةرابعلا ىلإ حنجي

اذه 4 أريثك انعلاطي اذهو :ىرخأ ةقيرطب ءادأو ينج نبا
 .باتكلا 

 .ًالثم ديحولاك نورخآلا لعف امك هدقتني ملو :ىبتتملل ًابحم هباتك ف ناك -

 اهرزغأ نمو ءرسفلا لوح تعضو يتلا بتكلا مهأ نم (ينزوُزلا) لمع ىقبي

 .ًةجلاعم اهفطلأو ًابولسأ اهنسحأو «ةدام

 8 2 ك
e7 -  

 :ناهبصأ نم برقلاب دلب يهو ؛درجورب ىلإ ًةبسن يدرجوربلا ةجروف نبا -5
 ۰ ي ر یر جا ا يدرج ربلا هجروف نبا 5

 )١( ؛رسفلا رظنا ۸٤/١.

 ) )۲.(ب /4) ةقرولا ؛رسفلا رشق

 ) )۳؛رسفلا رظنا ١/۸۳.
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نب دمح نب دمحم :لاقيف فالخ همسا و
 تب دومجم ني هللا دبع نب دمحم 

رّمع ؛ميجلا حتفو ةحوتفملا ءاّرلا ديدشتو واولا نوكسو ءءافلا مضب :ةجّروف
 ًاليوط 

 هذيمالت نمو ءيّرلا ذ شاعو .ًاقباس هتمجرت ے انركذ امك ھ۰٣٣ ماع دلو دقف

 ءانثأ ه١٠4 ةنس دادغب 2ب يرعملا ءالعلا ابأ لباقو ءرصقلا ةيمد بحاص يزرخابلا

 ءاملع نم ريك ٌملاه وهو ءرعشلاب السارتو .ٌةقادص امهنيب تماقو ءاهل ريخألا ةرايز

 هلع امأ ءاهئارعش نم ٌدّربم ٌرعاشو :ةيبرعلا
 امهعضو نيذللا هيباتك 4 ىّلجت دقف

و .حتفلا يبأ ىلع حتفلا :امهر «يبنتملا ناويد ىلع
 + دقن «ينج نبا ىلع ينجتلا

 نم ولخي ال مكحلا اذه قالطإ َّنأ ىلع (رسفلا) يناثلا و .(يبهولا حتفلا) لوألا

 هباتك فيعاضت 4 حتفلا 2 ال رسفلا 2 تدرو ًاصوصن دقن دقف :زوجّتلا نم ءيش

 ٠ىرتس امك (حتفلا يبأ ىلع حتفلا)

 دحأ اناك نيذللا هيباتك 4 ةجروف نبا لمع يدحاولا نسحلا ويأ حدتما دقو

 ةجّروف نبا امأو» :'راقو ءىبنتملا ناويدل هحرش 2 ةماهلا هرداصم
 رسك هنإف

 «يّنج نبا ىلع يَّنِجّتلا :امهادحإ ىس «ناويدلا اذه يناعم ىلع نيتفيطل نيتدلجم

 «ررّدلا ىلع ًاصئاغ امهنم ريثكلا لب دافأ :حتفلا يبأ ىلع حتفلا :رخآلاو
 مل هنكلو

ع ملعأ كلذلو :تاوفهلاو للّزلاب عوقولا نم هفعُي
 ركذ امك هيباتك كب للزلا عضاوم ىل

لا ةناكملا 2 هتميق ىّلجتتف هرعش امأو
 «يرعملا ءالعلا يبأ هخيش ىدل اهّلتحا يت

 ءءاملعلا نم ةعومجم اهيف أرقأ كلت هترايز و ءدادغب راز ءالعلا ابأ َّنأ انركذ دقف

 يلع وبأ هيلإ لسرأ «دادغب نم ءالعلا يبأ ةدوع دعبو ,"/مهنم ًادحاو ةجروف نبا ناك

صقب ءالعلا وبأ هيلع درو
 :!اهعلطم ؛ةدي

حاولل يبتلا ناويد حرش 0010
41١/1 ؛نونظلا فشك رظناو « ٤ ؛يد

 

 . هيلع هَتَءارق ركذي ثيح , ٠ ؛ حتفلا يبأ ىلع حعفلا رظنا (۲)

 :انلصت مل ةجّروف نبا ةديصق نأ هل فسؤي امو 134/5 ؛دنزلا طقس حورش )۳)

حتفلا :رظنا ؛هرهش نم ئيش ةجروف نبا دشنأ دق ءالعلاوبأ ناكو ؛ن م مم
 حفلا يبأ ىلع 

 . و ۲

~~ 



 اليحّرلا كنع انعامزإىلع  ًاليلد انههجوأ بوحشب ىفك

3 0 0 

 :هلوقب ًاضيا كلذ ىلع اهماتخ لدي ؛ةجروف نبال هلالجإ ىلع لدي اهعلطم املثمو
 اليمجلا ظحلا َكّؤاَقل ناكل يبارتغا 2 كّريغ قلأ ملولو

 :هلوقك ءاهماتخو اهءدب هبشُي ام اهفيعاضت 4 لب
 اليمجلا ادب نم زاح نكلو رعشب رعسش نع تأفاك دقو

2 

 نوقحأللا حارشلا هدروأ ام ىوس (ينج نبا ىلع يّنجَّتلا) باتك نم انلصي مل

 مل نايبتلا بحاص لعلو ءامهريغو نايبتلا بحاصو يدحاولاك .تاراشإلاو لوقنلا نم

 مجحلا ريبك (ينجتلا) باتك ناكاميرو «يدحاولا حرش لالخ نم الإ باتكلا ىلع علّطي
 .("!ءازجأ ةثالث 4 عقي يذلا ريبكلا ينج نبا حرش هيف دقتني هنوك

 نبا باتكل دقن هبلغأ 2 وهف ء'عتفلا يبأ ىلع حتفلا وهو ءيناثلا باتكلا اّمأو

 يتلا رصن نب نيسحلا هذيملتل هتزاجإ 2ب هركذ يذلاو ء(يبهولا حتفلاب) فورعملا ينج

(1) 

(۲) 

 يبنتملا ناويد « ةجروف نبا ًأرقو» : حضاولل هقيقحت ةمدقم يف روشاع نب رهاط خيشلا لاق

 اذه قيقحت نم هتّتكم ةريثك خسن ىلع لصحو «ةاورلاو ءاملعلا نم ددع ىلع قارعلاب

 تالكشم حرش ىلع ينج نبا هيف رصتقي مل يذلا وهو «ريبكلا رسفلا ىّلع عّلطاو «ناويذلا
 . ةمدقملا ؛حضاولا ؛رظنا ««نايبلا ىلإ ًاجاتحم هآرام حرش ىلإ كلذ زواجتف « تايبألا

 بتكف « ينج نبا حتفلا يبأل رسفلا ىلع مّلطا ةجروف نبا نأ ساّبع ناسحإ روتكدلا ىريو

 دقنلا خيرات ؛رظنا ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلاو ينج نبا ىلع ينجتلا امه «نيباتك هلوح

 اهنأ ركذو «لايركسوألا ةطوطخمىلإ راشأو ؛747 : سابع ناسحإل «برعلا دنع يبدألا

 نب نامثع حتفلا يبا حرش ىلع ًادر بيطلا يبأ رعش ناويد تالكشم حرش) مسا لمحت

 ضارتفالا اذهو ؛(حتفلا يبأ ىلع حتفلا) باتك هنأ ضرتفاو « (يبنتملا هب ذخاو ايمف ينج

 . ۳۹۲۳ ؛ن. م ‹ حيحص

 نم ًاصوصن ىوح يذلا هنومضم ًاقاصتلا رثكألا ناونعلا وه ناونعلا اذه نأ هيف كش ال ام

 نسحم روتكدلا دهتجاو ءرداصملا بلغأ يف دراولا ناونعلا وهو اعم رسفلاو يبهولا حتفلا

 اذهو ؛«(يبهولا حتفلا) ىلع هرصق نوكيف «(حتفلا يبأ حتف ىلع حتفلا) هامسف « ضايغ

 . ۱۹۷۳ ماعل يناثلا دلجلا « دروملا ةلجم يف باتكلل هترشن رظنا .لاحلا عقاو رياغي

 -ه9ع-



 ةئام همجحو «ناويدلا اذه يناعم ريسفت ےب يباتكو» :(")لاق ثيح توقاي امركذ

 م
 .«هګرو نوسمخو

لا ةلمج 2 باتكلا اذه جردنيو
درفملا تايبألاب تّمتها يتلا بتك

 ؛سبنتملل ة

 حتفو كلذ ىلإ راشأ نم لّوأ | ينج نبا ا ءاهيئاعم ءالجتسا تلواحو

2 

د يبل مالك نيثحابلا ضعب ربتعا دقو
 نظتاأ» :( "يناهفصألا هز مخ نب يل

ريسيلا مهيفكي ءالؤه ؟نيحودمملا ءالؤهل رعشلا اذه
 ؛هنسحتستل كل هلمعأ امنإو ءٌ

ت دمعت يبنتملا نأ یلعالیلد لوقلا اذه اوربتعا :لوقأ ««كلاشمألو كل :يأ
 ةيمع

يش ةيمهّتلا دمعت نأ هيف كشال اممو ءيناعملا تايبأب ىَّمسُي ام وهو «"هيناعم
 .ء

وقي نأ هلالخ نم دارأ يذلا يبنتملا لوقو
 باجعإ طحم نوكي نأ بجي رعشلا نإ : :ل

 .رخآ ٌءيش ةفرعملاو ملعلا بايرآ

0 روف نبا بانك هيدبني
 نياتكلا نأل ءءايلاب يهتنيو 

 حفلا رسفلا

 نبا نإف :ةلودلا ءاهب عابتأ 8 ا ةبغرل ةباجتسا اهحرشو .يبتتلا ن تاويد نم يناعملا

 سسس

 . ۱١۹۸/٤ ؛ءايدألا مجعم 012(

 . ۱۸۲ «يبهولا حتفلا (۲)

 :رظنا ««كلذ ىلإ دمعتي ناك هنظأو» : لاق ثيح «ةحارص كلذ ىلع ةجروف نبا صو )۳

 .۳۸ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا

 بيترت يف ًاددحم ًاجهنم مزتلا ينج نبا نأ ىلع . 5 ١ ؛يبهولا حتفلاو «ةمدقملا ءرسفلا ءرظنا (5)

ي نأ وهو ءًرارم هيلإ انرشأ «هيباتك يف دئاصقلا
سح ةلودلا فيس دئاصقب ةيفاق لك يف أدب

 ب

دئاصقلا ةيقب ىلإ دوعي مث ءاهداشنإ خيرات
خيراتلا لسلستلاًايعارم ةيفاقلا كلت ىلع 

 ر ٠ ي

بي الغم ءابلا ةيفاق يفق «ةدحاولا ةيفاقلا يف ةجروف نبا هعارب ملام وهو
 حلم يف ةديصق أد

دوعيو ءابصلا دئاصق ىلإ لقتني مث ًاضيأ هيف ةيناث مث ةلودلا فيس
 م دوفاك يف هدئاصق ىلإ 

ف ةيناث مث ةلودلا فيس يف هدئاصق ىلإ دوعي
فاك يف هدئاصق ىلإ دوعي مث ءآضيأ اصلا ي

 مث «رو

 9 ؛ حفلا يبأ ىلع حتفلا) رظنا «بابلا اهب متخيو ءةلودلا فيس يف هدئاصق ىلإ ةثلاث ةرم

 . باتكلا باوبأ ةيقب ىلع بحسني اذهو .۸

 ° ؛حضاولا ءرظناو ,6-75ه ؛يبهولا حتفلا (0)

 هوه



 تلأس» : 0 )اقف .همساب حرصي مل ءلجر بلط ىلع ءانب ًاضيأ لمعلا اذهب ماق ةجروف

 .«كلومأم كقّلبو :كلؤس هللا كئانأ

 دقو .2"!(ينجّتلا) باتك دعب هفلأ هنأ ىلع (حتفلا) ب ةجروف نبا ُتالاحإ ٌلدتو
 باتك متخ دقف .هيلع ذملتت ول ًايتمتم .هلضفب ًاَرقُم ينج نباب ًابجعم حتفلا وبأ ناك
 ىلإ انتمه تمسالو .حتفلا يبأ ىلع لضفلا ىوعد انيخوت امو» :"7هلوقب (حتفلا)
 هتلانإ ب بغرن هللا ىلإو .هنم ةدافتسالاو هيلع ةءارقلا انكردأ ول انّدويو .هتارابم

 .«بيجم ٌعيمس هلا انيلعو هيلع هنارفغ غارفإو «هراوج
 تناك .ةزيم مهأ ينج نبا بلس لجر نم ًايرغتسم مالكلا اذه ناك امبرو

 ينج نباو يبنتملا نيب رودي ناك يذلا يميمحلا راوحلا كلذ يهو .هزازتعا ةاعدم

 .«"اءريسفتو هتياورو هتءارق ةلأسم # نعطو ءناويدلا سرادت ءاشأ

 نأ ًافرتعم حرش نم هيلع ىتأ اميف ًايعوضوم ةجّروف نبا ىقبي كلذ عمو

 نيثحابلا لك هيلع ّقفَتي ال ءلكشم ٌرمأ اهئالجتساو يبنتملا دنع يناعملا تايبأ ةلأسم

 هريغ نأش هنأش .هب دّيقتي وأ ينج نبا هيلع ىتأ ام ىلع تأي مل انه نمو .داقّتلاو

 ةقلغ اهانمهوت يتلا يه اهب انيتأ يتلا تايبألا هذه»:“ !ذاقف ,ناويدلا حارش نم

 هل ٍدحآ لکو ؟اذك ىنعمب یتا ًالهو ءاذك تيب رّسسف الهف :لوقي نأ ًالئاق لعلو يناعملا

 انريغ هآر ًاقلغ هارن ام ٌلعلو .ًارهاظ انريغ هاري ًاقلغ هانيأر امو ءٌدوصقم ضرغ

 ابأ لماع هتيلو «هئراق عفن اندرأ اننا اوملعيو .باتكلا اذه ولمأتم انرذعيلف ًارهاظ

 2 حتفلا يبأ ىلع هب اسق امم ًاريثك بّنجتل باتكلا رخآ ب هسفن هب مزلأ امب حتفلا

 سابع ناسحإ روتكدلا عفد يذلا وه اذه ةجروف نبا مالك لعلو .هباتك فيعاضت

 )١( ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا ٠١.

 .150و ١5١1و 85و 1٩ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا 4

 .7417/ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۳)

 طق بيطلا وبأ ناك نإ هللاب فلحأ انأو» :لاق هيفو 7517 ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا ءرظنا )٤(

 ًالطبم ًاديزتم الإ ناك نإو « ينج نبا هاكح يذلا باوجلا اذهب باجأف «تيبلا اذه نع لس

 « . . . . هيعدي أميف

 )٥( ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا 517 7.

 -١5اع«-



 2 رسفي ةجروف نبا ناي لوقلل
با ىلع تلكشأ ًاتايبأ» :('اهباتك

 وأ اهلمهأو :ينج ن

 3 هي الع
7 

 .«هقح هصقني نأ نود اهيلع ةدايزلا لواحيو .ةحورش ضعب بوصو ءاهريسفت أطخأ

 اهيف ثدحت ,(' ةمدقمب «(حتفلا يبأ ىلع حتفلا) هباتكل ةجروف نبا دهم دقو

 4 بيرغلا ىلإ ضومغلا رهاظم ضعب درو ؛ اهبابسأو رعشلا 2 ضومغلا ةرهاظ نع

 زاجم نم هيف امو بارعإلاو .هاتعم لهجي يذلا ةغللا
 و ميدقت وأ ظفللا ل فذح وأ

عب ىلع لّثدي ذخأو «ىنعملا ةيمعت ىلإ يدؤي ريخأت
 ءاطخأ نم نومدقألا هب عقو ام ض

عقو يبنتملا هب عقو ام نأ ىلإ الموت :مهراعشأ 2ے
 رثأ وفقي اذه 4 وهو .هفالسأ هب 

دقملا كلت نم جتنتسنو .ريياعملا هذه نم ريثك ىلع هحرش ىنب يذلا ينج نبا
 نأ ةم

 ةغللا رعاشلا مدختسي نأ نود نم هلوانت لهسي يذلا رعشلا ىلإ "ليمي ةجروف نبا

 .ةيبارعإلاو ةيوحنلا تازاوجلا ىلإ أجلي وأ ةيشوحلا

 نبا هب عقو اميقف عقوف هحرش ذأ انايحأ درطتسا دق ةجروف نبا ناك اذإو

 وأ باهسإ نود ىنعملا ةيدأت ًالواحم يبدألا بئاجلاب مازتلالا ديدش ناك دقف :«ينج

اهدروأ يتلا دهاوشلا ةَّلق © كلذ ٌرهظيو ءةلاطإ
 دهاوش نم هباتك ولخي داكيل ىتح ء

 ىلع ينج نبا نم ردقأ لعفلاب ةجروف نبا ناك دقو . .هريغو رسفلا ك حتفلا يب

 ظافلألا فعست امبسح ةملكلا ليلادم مادختسا ىلع ًارصم «بيرقلا ىنعمل ءالجتسا

 هذهلو .ةوقبس نم ناش هلمعل ٌمظانلا وه ينج نبا ناك نإو ءرثكأ ال
 هحدتما ةزيملا

 يوطني ام ىلإ هدعب نم نيثحابلل قيرّطلا ينج نبا قش دقو . انفلسأ امك يدحاولا

 ىلع قّلعي هارتف ءاذهب م هريفك ةجروف نبا ذخأو .ءاجهلا نم يبنتملا حدم ضعب هيلع

 :روفاك 4 يبنتملا لوق

 ٌبستتو تامركملا ىهانت كيلإ هت سالا بسني امع كينغيو

5 4 
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 :الئاق هيلي يذلا تيبلا ىلع قّلعيو هب ةيرخسلا وهو ٌثيبخ طاب تيبلتو»

 .8هب رخس فيك هارت الأ»

 )١( ؛برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات ٠۲۹۲
 ) )۲؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا ۳١-٤١ .

 ) )۳؛برعلا دنع يبدألا دقنلا خيرات ۳۹۳.
  05؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا 2

 ن.م (0)

 دول



 همحر خيشلا دوج دقو» :'!هلوقك,ينج نبا ىلع ىلاوتت ءارطإلا تارابع ىرتو

 :يبنتملا لوقل ىنج نبا حرش دروأ نأ دعب هلوقو .«هب ىتأ اميف هللا

 ْماّيألا كيرقهتناخو ك ١ يف هل ٌنامّرلا قياض نم نحن

96 

 دري مث .”رسفملل ال بيطلا يبآل ٌبنذلاو ,فّسعتلا باب نم نيهجولا الكو»

 ينج نبا اذهو» :لوقيو ««ةاشولا لوق ريغ» :تيبلا ةياور عفدبو ءةوسقب يضاقلا ىلع
 .ةجح حتفلا ابأ نإ لوقي نأ ديري هنأكو .«(ةادعلا) لوق ريغ رسفلا هباتك نّمْض ام

 :يبنتملا لوق دنعو ٠ 3 ”ريسفتلا اذه 2 حتفلا وبأ دوج دقو» :هلوقو

 ملب له نع لاؤس لك باجأ هتجاح يدنهلا ىوسب ىضتفقا نم

 مل :لاق ؟كتجاح تكردأ له :هل ليق اذإ :حتفلا وبأ خيشلا لاق» : لاق

 يضاقلا دقنل ىربنا مث «هيلع َديزم ال يج ٌريسفت اذهو» :(!لاق مث «اهكردأ

 .«ملعتام أطخلا نمو ؛ىرت ام ملظلا نم اذه يود :"لاقو ,يناجرجلا
 .«هللا همحر هلاقام ىلع اذه»: : “لوقو «حتفلا يبأ مالك لقني هارت ام ًاريثكو

 دّهمي ةجروف نبا نأ ىلع :«هرّسف ام ىلع تيبلا اذهو» (' 7وأ «هلاق امك اذه» ('

 نإ ءلوقلا اننكمي اذهيو .''”حتفلا يبأ لمعل ًالمكم هاري ام فيضيل ءارآلا هذهب ابلاغ
 فشك ةقدو راكفألا ءالجتسا نم ديزم ىلع ةجروف نبال ضرحملا ناك ينج نبأ

 )١( ن. ۷,

 . (يبهولا حتفلا) ال (رسفلا) يف ينج نبا مالكو ۲۸١ ؛ن .م (؟)

(FD؛ن.م  AV 

 م ()
 . ٠۲٠ ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا (0)

 .ن.ام 50

 .۲ ن. (0

 4ث ١155.

 ١١١ ؛ن.م (م)

 ن. (9)

 .۱۳ 4ن .م(١٠)

 ۱٤۱ ن .م (1۱)

~۸ - 



 :يبنتملا لوقي امدنعف ءاهّدنع ٌفّقوتي رهاوظ نم هب امو «يبنتملا رمش 4 يناعملا

 بأ الو كاوس أ هل سيلو  ًائشان كللا اذ تيبر يذلا تنأو

 اذإ هّلاب مصتعاف اذه ب ةرم ريغ هتمّلك :حتفلا وبأ خيشلا لاق» :('ةجّروف نبا لاق

م حدمأو غلبأ ناك باطخلا ظفل ىلع ركذلا داعأ
 :لاق ول هنأل ؛ةبيغلا ظفل ىلع هدري نأ ن

 هبطاخ دقف :تيبر :لاق اذإف «ةبيغلا ظفل نم ريمضلا داعل كلما كلذ ىير يذلا تنأو

 عضوم لك ب ٌعوسي ال اندنع ىنعملا ىلع لمحلا نكلو ,ركذ امكل هن يرمعلو .نيبأ ناكو

 :ًاضيأ لاقو ينج نبا مالك اذه» :لاق مث «ٌنسحي الو
 رعشلا © هلثم انعمس انآ الول

لا رمش ءيرقتسي ينج نبا بهذيف .«ءاندورل برمل
 اذه ج حلا دق هنأ ىريو «يبقتم

 «بئافلا لاح ىلإ مالكلا دري هلا دلا  اّمأ ؛حدملا ف بهذملا اذهب كّنسمتو."!بابلا

 ىلع هئالتساو هتمكح ىلع هّلدأو نسحلا نم هرعش # ام قدأ نم اذهو» :"ًالئاق قّلعيو

.؟هئاضف ب ٌقيلحتو ينج نبا ءارآل ىدص الإ اذه لهو .«هرعش 2 قبسلا بصق
 

 + حتفلا وبأ اهيلع تأي مل ,ةجروف نبا رظن يب ٌةلكشم ٌثايبأ كلانه تناكو

 .ةجروف نبا داقتنا ّطحم اهل ٌةحرش ناكو ءرسفلا  اهحرش هّنكلو ,يبهولا حتفلا

 :ا"'يبنتملا لوق نع هثيدح ءانثأ ةجروف نبا لاق دقف
 ماع ٌدَعُكنيح ُءاونألا امك لجع كلتف ماركلا دم اذإ

 ءوّنلا ركذو تيبلا اذه بيرغ # هباتك نم ًارطسأ حتفلا وبأ خيشلا ىنفأ»

لا هذه يناعم قيقد نم وهو ؛ىنعملل ضّرعتي ملو .هيلع داهشتسالاو
 يصق

 نم اذهف» :لوقلاب همتخو ؛تيبلا ىنعم ءالجتسا ىلإ لعفلاب قمر دقو ,"اءاهدرفأو

 ةجروف نبا ماقف ءةّثبلا ينج نبا اهحرشي مل ٌتايبأ كلانهو ."هرمش يناعم نسحأ

 . 1717 ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۱)

 . ٠١۸ ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا )۲(

 ) )۳م.ن؛؟؟١.

) ةديصقلا نم (۲۹) تيبلا «ثلاثلا دلجلا ءرسفلا )0
151) . 

 ٠۳٠۹ ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا )0

يحرش هباتك يف دقن ةجروف نبا نأ دكؤي اذهو ن.م 0300
 ءرسفلاو يبهولا حتفلا :ًاعم ينج نبا 

يب ركذ دقف ۰۲٢ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا :رظناو
 ريسفت يف تأي مله :لاقو «يبنتملل نيت

- 1۹ - 



 :يبنتملا لوقل هحرشك ءًاروكشم ةمهملا هذهب

 مسا حالئسلاو هتسبل امو 2 اهراعشو اهتايار اهسانجأك

 .«مالك هيفو «تيبلا اذه حرشل حتفلا وبأ خيشلا ضرعتي مل» :لاق نأ دعب

 قرت مل يتلا يناعملا نم ريثك 4 ًافيطل ًاداقتنا حتفلا ابأ دقتني ةجروف نبا ناكو
 فيسل ٌةيبش هنأل ؛ايده :رطملل لاق امنإو» :')حتفلا وبأ خيشلا لاق» :لاق دقف .هل

 هّلثمو .«ىلوأ هانلق يذلاو لاق ام عنتممب سيلو» :"ًالئاق قّلع مث .ءهحس 4 ةلودلا
 :ةديصق نم .10و4١ نيتيبلا ىلع هقيلعت

 همساط هاجشأ عيرلاك امكؤافو

 هنأل ًبيَشلاو ٌمرهلا ثينع :بيطلا وبأ لاق :حتفلا وبأ خيشلا لاق» :"!لاق

 مّكهتي ة ةجروك نبا ناكو . «بايشلا ينعي ب نأ يدنع يلوألاو» : هلوقب قلع مث ..هولتی

 ناحرتملا 2 ةقبرو ميلا لجأ EKE َنوؤيفتي

 ينج نبا حرش دروأ مث ۰ .(نوليقتي) :هاورو <« ,حتفلا وبأ خيشلا لاق» ۴ راق

 هلل ٌدمحلاف» :("!ًدلئاق ةجروف نبا قّلعف «تيبلل نيريافتم نيمهف نّمضت يذلاو «تيبلل

 «يبهولا حتفلا يف ركذلاب امهل ضرعتي ملو : لوقأو .«. . .رسفلا باتك يف نيتيبلا نيذه

 ه1417 ماع ىَّنوتملا» :لاقو «ينج نبا ركذو «حتفلا يبأ ىلع حتفلا ققحم قيلعت رظناو

 . اهرباقم ىدحإ يف نفدو «دادغب يف ينج نبا يفوت : لوقأ ««لصوملاب

 )١( ؛تاحفصلا رظناو «587 ح حتفلا يبأ ىلع حتفلا 155 ۱٤۸ ۱۵۷ 7517 514,

TEN eTEO TET TE TT TTY 

 . ۱١۸ ؛يبهولا حتفلا (؟)

 .ًالثم 7١5 رظناو ۰۲۸۲ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۳)

 . يبهولا حتقلا ال رسفلا يف ينج نبا مالكو ٠۲۸١ ؛ حفلا يبأ ىلع حتفلا (5)

 ٠٠٠. ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (0)

 نآلا ركذنلف ءهزومرلا ىرجم يرجي ريسفت اذهو» :لاقو 25106 -774 رظناو ءن.م (9)

 .«حتفلا يبأ خيشلا زومر رسفن مث «لجرلا ضرغ

 دك



 ةجّروف نبا ناكو ««ًاءدب هيلع لطابلا ىرجأ امك ٌةبقاع هناسل ىلع ّقحلا ىرجأ يذلا

 نبا دعاس امم ءلّوألا هليوأت 4 حتفلا يباب لايخلا حمج دقف «همكح 2 ًافصنم

: 8 1 2 2 5 

 ةجردل ًايساق ناكو ؛(نوليقتي) ةياور هل درو «همگهت ىمرم هلعجي نأ ىلع ةجروف
 0 و و

ظلا ءىسي امم اذهو» :)روقلا
 .«هتياورب ن

 ءهباتك نم ةريثك ّنكامأ 4 انعلاطت حتفلا يبأ ىلع درلا 4 ينج نبا ةوسقو

 باشي ديدحلا الإ نصت مل اذإ ةلذب كسملا ابأ ىقلت ام رثكأو

 هيف حتفلا وبأ خيشلا اهس دقو .(يّنِجّتلا) باتك 2 هانركذ دق تيبلا اذه» : راق

38 يرمعلو» :لاقو «ًنيب ًاوهس
 جاجللا كرتو :؛ىلوأ هيو انب فاصنإلاو ةلرم ظفلا 

 ينجتلا باتك 4 هانركذ ام عيمج اندروأ ولو ءًاضيأ هيلي يذلا تيبلا ب نيب دقو ,نسحأ

 .«هنم تيبلا اذهو ءقلغ لك داريإ ُطرّتشلا َّنأل ؛تيبلا اذه اندروأ امنإو «باتكلا اذه لاطل

 هيفو .همالک اذهد :"لوقر هارتو
 ىةهمهئفاف كل اهتيبأس ؛عضاوم 2 ٌريثك لز

حتفلا يبأ مالك ديتفت 4 لاطأو
 مل»:لوقيو .ًاليصفتو ًةلمج 

 2 حتفلا وبأ لمعي

ثركذ تنك دق» :هلوقو .«أئيش تيبلا اذه ريسفت
 موسوملا يباتك ك تيبلا اذه ٌ

 هە
5 

 ت . 35
٠. . 2 . 39 mF 

تدروأو ؛(ينيج نبا ىلع ينجتلاب)
ف اميف هتئطخت نم ينرضح ام 

 يبرضحو «هب هرس

دنعو ««ًافلاس هدروأ مل اميف نآلا
 :ىبتتملا لوق 

 رايحلا همئاق فلخ ىسمأو  ةاترفش ةّيدبلاب تسمأف

 اذه ريسفت 4ب هللا همحر حتفلا وبأ خيشلا طّلخ دقو: ف - ۱ لاق
 ريسفت ر حتفلا وبأ خيشل و مروق نبا ل

 سسس

 1 ؟.م (۱)

ولا حتفلا يف تيبلا حرش ىلع ينج نبا تأي ملو ۸۷ - ۸٩ ؛ن .م )0
 ٠ يبه

 . 114 ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۳)

تفلا) يف هنم ةوسق رثكأ (ينجتلا) يف ةجروف نبا نأ وديبو ٠ ؛ن.م (4)
 . (حتفلا يبأ ىلع ح

 11١. ؛ن.م (ه)

او ةجروف نبا طبخت» :لاق يدحاولا نأ ىلع 186 ؛ن .م 000
 ماد «هريسفت يف ينج نب

 . 914 ؛يدحاولا حرش رظنا . «هافرعي

~۲۹ 



 ..يقارعلا تاذب ءاجف «تيبلا مهفي مل ذإ .ةياورلا حتفلا وبأ فرح دقو» :('!لوقي هارتف ءعضوم ريغ 4ب هتياور در لب .«تيبلا

 ,ينج نبا هاكح يذلا باوجلا اذهب باجأف ,تيبلا اذه نع لتس بيطلا وبأ ناك نإ ميظعلا هللاب فلحأ انأو»: هلوقك ,بذكلاب حتفلا يبأ مانا يه .ةوسقلا كلت رهاظم شاو
 يماغُب ةحزار مافب لكو يضيع ٌُترح نإ يلحاور نويع :يبنتملا لوق دنعف ؛نيرخآلا جاّرُشلا ضعب نم ديدش داقتنا طحم تناك يتلا لوقنلا كلت 2 كح هيلإ فيضُيو .ةزيجيو .ًنايحأ رعاشلا نيبو هنيب راد هنأ ينج نبا ركذام لقد هنآ ىلع .ءاذه نم نسحأ هب رارقإلاو لهجلاو .هل رفغو هللا اضع هيعّدي اميف ًالطبم ًادّيزتم ناك ناو

 :ينبتملا لوق يفض ءام ةياور كب مالا نانئمطالا ىلإ لصي مل امدنع ًاردع هل ٌسمتلي ناك هنأ اذه نم رثكأو .«؟ةاتف ةزافملا بكر جر ريحت نإ رضي امف :ٌلئاق لاق نإ ًاحوضو هديزي نكلو ءهرکذ ام اذه» .)لاقو .حتفلا يبأ مالك لقن
 ناكمإلا ىلع ٌمقتمم ٌريَسلاو 2  ٌةضاضغ عوجرلا و بوردلا ىلعو

 .«مهفني مل ٌليحتسم ٌحامسف حتفلا وبأ هعمس امو» :راقف .يفخلا دقّتلا نم ءيش ىلإ رذعلا سامتلا نم جرخ لب ال «ركذ ام ريغ ٌضرغلاو .هنع همي مل هّتکلو .كلذ ضعب عمس نوكي نأ هارحأ امو» : لاق مث ,«ناكمإلا نع ٌمتتمم ريسلا ذإو ؛عجارلا ىلع ٌةضاضغ عوجرلا كذا ًاضيأ بوردلا ےب هتركذ يذلا اذه ناكو .هانعم :لاقف ءاذه ىنعم نع هتلأس حتفلا وبأ خيشلا لاق» راق
 س
 يتلا ةظيلغلا يهو «لابجلا نم يقارعلا نم ذوخأم ءةيهادلا :يقارعلا تاذو ۱١۹ ؛ذ .م )0(

 .(قرع) ناسللا رظنا . اهؤاقترا بعصي
 ۷ ن .م (90
 . ۳١۷ ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا )۳(
 ةدبصقلا ؛ثلانلا دلجلا ؛رسفلاو 177 ؛يبهولا حتفلا يف حتفلا يبأ مالكو ٠٠۷ 0 .م )0

 )۳١(. تیبلا «(515)

 .ن.م (5)

 . باوّصلا نم ًارفاو أطسق لمتحُي حتتفلا يبأ ”.داكف انه عمو . يضورعلا نم هدقن يف ةوسق لق ناك ةجروف نبا نأ ىلع 211 ۵ . )00

¬ 



 هل ضرعتي مل هّنكلو ينج نبا اهحرش .تايبأ حرش ىلع ةجروف نبا ىتأ دقو
 2 هيلإ ريشي نأ نود هانعمو هظفلب حتفلا يبأ مالك دروأ هنأ امك.( )ءدقتني ملو ءركذي

 ."دكامأ ةّدع

 ًاعيمج مالعألا كئلوأ ءارآ نم ًاديفتسم ينبتملا رعشب ةطاحإلا نم هنكم ام اذهو «يبنتملا

 ًافيطل ًادقن هدقتو هرات ينج نيا ةقفاوم نيب هءارآ تحجرأت يذلا ة ةجّروف نباو

 قش | ضعب عم كلذك نكي ملو ءًانايحأ ةوسقلا ىلإ لقتني
 .يناجرجلا يضاقلاو دابع نب بحاصلاو

 يمتاحلاك نيرخآلا داقنل 5

 مدع نع رّبعو ٠ .(حتفلا يبأ ىلع حتفلا) باتك 2ب نيترم يمتاحلا ركذ درو دقو

 هّتلاسر وهو « .يمتاحلاىلإ باتكلا ()ةبسن 2 ككش لب :نيتّرملا + يمتاحلل هتقفاوم

 همهف مدعب همها مث .وطسرأ نع ٌةذوخأم يبنتملا مكح نم اريك اهيف لعج يتلا

 مالك نأب هرارقإ ْنأو ءًاضيأ تيبلل همهف مدعب يمتاحلا مهتا ةيناّنلا ةرملا و :تيبلل

 .ههفلا مدع ىلإ ٌهدرم وطسرأ نع ٌدوخأم يبنتملا

 .يمتاحلا هلني ملام ةجروف نبا داقتنا نم لان دقف دابع نب بحاصلا امأو

 .هياتكب ةالابمألالا نم ءيشب ًانرتقم يتأي هباتك ب بحاّصلا ركذل هب ضّرعتي ام لّوأو

 ُتأرق يّنأ هداريإ ىلع ينلمح امنإو .ىنعملاو ظْمّللا رهاظ تيبلا اذه» :“ .هلوقب هأدب

 اهيف بكترا دق .ةافكلا باك بحاصلا اهأشنأ .(يبنتملا ءيواسمب) تيّمس ٌةلاسر

 اذه هنع وري ملول هّنِإ يرمعلو ....ملعلا ةقيرط نم سيل ًابجع حزملا نم ًائيش
 ٌقزّتلاو .هابص  اهلمع ةلاسرلا هذهو» : لاق نأ ىلإ «...هلثمب ّلمجأ ناكل باتكلا
 «...هيلع اهتامتكي هل ريخلا ديرم ردجأ امو اهراهظإ ىلع هادح

 يبأ ىلع حتفلا رظناو ء١۲ ؛يبهولا حتفلاب نراقو «707 ؛حشفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا )١(

 15١. ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ؛ًاضيا حتفلا

 . ٠٤١ 2155 ؛يبهولا حتفلارظناو 2547 ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۲)

 . 79 ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (۳)

 .الموالال؛ن.م )€(

 الا ؛ن .م دلل

 الك ؛ن .م 5



 .ًاعيمج اهدرو ." 'هناجهتساو ةجروف نبا بجعت طحم يبنتملل بحاّصلا تاداقتنا تناك ًامئادو . «؟بيجع نيرمألا الكو ءمامت يأ تييبب تيبلا | اذه ههيبشت مأ بجعتأ هرابغ قش ال يذلا هديقعتب :هلوق نمأ يردأ الو» :"!لاقو .فافختسالا نم يشب ىرخأ هرم هدقتناو
 در يذلا ,يناجرجلا يضاقلا وه ةوسقب ةجروف نبا مهدقتن ١ نيذلا مالعألا ثلاثو

 ةعانص نع هنوکل ارذعُي ينج نبا نأ ىأرو « "ةلجعل ةلجعلا ىلإ باوصلا ةفرعم 4 هقافخإ
 دعب امهنيب ناينعملا ناذهو» : :"راق دقف ةداوه الب يضاقلا دقتني كلذ دعب ةجروف نبا یربناو . الز نم هب عقو اميذ يناجرجلا يضاقلل ("رذع دع الو -هلوق دح ىلع لزعمب رعشلا
 ناك يبتتملا نأ ةجروف نبا مالك نم مهفّيو ؟اذه نم بعصا, داقتنا يأو «یرت امك نيقرشملا
 .“.هللا همحر يضاقلا لمع نم سيلو ؛ةكرعملا | دهاشو برج نم هفرعي اذهو فاما كلذب هحدم» :'"!هلوقك يناجرجلا يضاقلا داقتنا ىلإ ًالوصو .صّنلا عم لماعتلا نم اهزّزعيو ينج نبا فقاوم ديؤي ام اذهو .ًارارم انفلسأ امك لاحلا عقاولا ًاعراب ًاروصم

 .ىرخأ ةرات ٍليمج ريغ درو رات ًاليمج أدر أعيمج ةجروف نبا اهدرو هب ىتأ ام لك 2ب قفخأ يضاقلا نأ ىلع لدتل تءاج امّنإ (حتفلا يبأ ىلع حتفلا) هباتك ك اهدروأ يتلا تاداهشتسالا عيمج نآو ۽ رص بتو صحفت ةءارق يناجرجلل ةطاسولا أرق دق ةجروف نبا نأ ىري يناجرجلا يضاقلا 2 ةجروف نبا ءارآل عبتتملاو

 ۶ حتفلا يبأ ىلع حتفلا )۱

 اذهد :لاقو : 167١و ؛ةياو ىلا ةقد مدعب همهتاو ,4١٠و ١ ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا ))
 .مجهو ۲۵۵و ۱۹۷و ٤۱۱ر ««هسفت هب مساقلا وبأ بحاّصلا حضف تیبا

 نم (9)

 ن.م (4)

 ن.م ()

 AT ؛ن .ه 00(

 .414ن.م (0

 , ن .م (8)

 ۱1۸و 1و ۹٤1و ۱۴۳و ۲ ؛درو ام ىلإ ةفاضإلاب «حتفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا )4(
 Tyg ؟غالو
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 :ةجروف نبا ءارآ #4 لوقلا لمجمو

 وهو ؛يبنتملا رعشل ماه قوذتمو ةيبرعلا ءاملع نم ريبك ملاع ةجروف نبا نإ -
 .صنلا عم لماعتلا نسحو ةيفافشلا ىلع هتيرعاش هتدعاس ٌرعاش

 وهو .ًايناث ينج نبابو ًالوأ يرعملا ءالعلا يبأ هخيشب باجعإلا ديدش ناك -

 2 هدقتنا ناك نإو ءاهيلإ لصوت يتلا ءارآلا نم ريثك © ينج نبال ٌنيدم

 .ىرخأ ًانايحأ قفخأو ًانيح اهب باصأ ٍةريثك نطاوم

 | هعفدو < ءيبتتملا لوح تطشن يتلا ةيبدألا ةكرحلا ىلع عساو عالّطا ىلع ناك -

 أ نب بحاّصلاو يمتاحلاك هيدقتنم ءارآ دينفتل يربني نأل يبنتملا رعشل هبح

 اميف حجنو .يئاجرجلا يضاقلاك دايحلا فقوم اوذخأ نيذلل ىتحو لب .دابع
 .ًاريبك ًاحاجن ذخآم نم مهيلع هذخأ

 . 0۸ ةنس ىّفوتملا ىسلدنألا ىسرملا هديس نب ليعامسا نب ىلع نسحلا وبأ ۷

 ,عابلا لوطو قمعلاو ةليضفلاب هل دوهشم ةيبرعلا ةغللا ءاملع نم ٌريبك ملاع هديس نباو
 امو برعلا مايأو راعشألاو ةغللاو وحّنلاب هنم ملعأ هنمز # نكي مل» :" توقاي هنع لاق
 يتوأ يذلا ىمعألا لجرلا اذهل فاصنإلا لك لمحت هذه توقاي ٌةلوقو .«اهمولعب قّلعتي
 (مكحملا) : امه .ةفللا ذي دج نيّماه نيمجعم عضو نم هّنكم ؛ةيرقبعلا نم ًاصاخ ًاظح

 .اهريغو مجاعملا 2 اوفلأ نمم هالت نم لک امهنم دافأ (صصخملا) و

 طب سلدنألا دالب ىلإ لصو يبنتملا رعش َّنأ ىلإ قباس لصف ب انرشأ دقو
 مامتها لانو ؛هسفن رعاشلا ىلع هوعمس ناويدلل ةاورب سلدنألا تيظحو .ركبم تقو

 حورش نأ امك ؛ةقراشملا دنع .لان املثم ةبراغملاو نييسلدنألا دنع نيسرادلاو ءاملعلا

 ةكرح قلخو «ينج نبا حرش اهسأر ىلعو لكيم ٍتقو ے ًاضيأ تلصو دق ناويدلا
 نہا !تافّلؤم ىلع ديس نبا علّطا دقو ؛ .قرشملا ك اهقلخ يتلا كلت هبشُت فيبدأ

 ) )1١؛ءايدألامجعم 4:/1560-15148.

 ) )۲يف اهنم ًاضعب دع دقف «حتفلا يبأ تاَمّلؤم لماك ىلع مّلطا دق هديس نبا ناك اذإ ام يردن ال
 يذلاو» :لاقو «ةيفاقلا يف للخلا تالاح ىدحإ يف يبنتملا دقتنا هنأ امك «هدراصم ةلمج

 ءارعشلا اهنع زجعي «ٌةقيقد ةنهم اهنإف «يفاوقلا ةغايصب ًالهاج ناك بيطلا ابأ نإ يدنع

 [شفخألا] نسحلا ابأو ليلخلا الإ نييوحنلا نم اهفرعي نم لقو معن .اهيف نوطلغيو
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 ملاعلا ةفرعم تافلؤملا كلت ردق فرعو «يبنتملا ناويدل هحرش اهنيب نمو ءينج

 هيمجعم 2 اهنم دافأ يتلا هرداصم ةلمج 24 تناكو ,ةردانلا رهاوجلاب ريبخلا

 نوكيف (رسفلا) نع هذخأ ىلإ ٌةراشإ (') نيباتكلا الك 2و ,(مكحلا)و (صصخلا)

 ىلإ يمري ينج نبا ناك ٌةميق يهو .(رسفلا) كي يتلا ةيوغُللا ةميقلاب ٌرقأ دق ادهب

 .هدهاوشو وحنلاو اهلئاسمو ةفّألا نم هباتك ے عدوأ امب دمع نع اهئالغإ

 مولع نقتأ دق ناك نأ دعب ًابقنمو ًاثحاب يبنتملا رعش ىلع هديس نبا لبقأ دقو

 رعاشلا نع داقتلاو حاّرشلا نم ریبک ددع لاوقأ ىلع عّلطاو ءناقتإ امّيأ ةيبرعلا

 مخضأو مهأ نم عبو « ,(يبنتملا تايبأ لكشم حرش) : "اوه اماه ًاقّلؤم عضوو «هرعشو

 .رعاشلا دنع ةلكشلا تايبألا لوح تفّلأ يتلا بتكلا

 :نيريهشلا هيباتك دعب (يينتملا تايبأ لكشم حرش) هباتك هديس نبا فّنأ
 دقف ءنيقباّسلا هيباتك نم لك ب فلؤملا اذه ىلإ راشأ ثيح .(مكحملا) و (صصخملا)
 ةَّمّرلا يذل تيب ةياور نع ثيدحلا ضرعم ےب وهو (صصخملا) £ هيلإ راشأ

  هيلإ راشأ هنأ امك .«ةفّللا ے2 صصخلاب موسوملا يباتك 2 اذه تبثأ دقو» :")لاقو

 هريسكتو هنزوو هقاقتشاو (ليإلا) نع ثيدحلا ضرعم #4 وهو ءلاقو :( (مكحملا) هباتک

 هنزوو هفاقتشاو ليإلا ثبثأ دقو» : :يبنتملا تايبأ ىدحإ 2ے هل هتشقانم لالخ نم

 دجن مل اّ بيرغلا نمو . "!«مكحملاب موسوملا يباتك كب تافّللا نم هيف امو هريسكتو

 .هحاّرش داقتناو يبنتملا ناويد لوح تعضو ىتلا تافّلؤملا 3 ةمئاق 2ے ًارکذ باتكلا اذهل

 «ناديملا اذه يف ماهلا فّلؤملا بحاص وهو «ينج نبال رشي ملو ««امهدعب ًاليلقو امهيمامإ
 .هانع يذلا ليلقلا نم ًادحاو ناك اذإ الإ «برعملا همس «باتكب شفخألا يفاوق حرش ذإ

 . ۱۸۹-٠۹۰ ؛لكشملا حرش : رظنا

 )١( ءصصخملا رظنا  1١/١؛مكحملاو ١/ ٠١ .

 قيقحتب دادغب ةعبط ىلإ سابتقالا يف ليحنو «ًاقباس اهيلإ انرشأ «تاعبط ثالث باتكلل (۲)

 هديس نبا ىلإ باتكلا ةبسن ةلأسم نوققت | عبشأ دقو «نيساي لآ نسح دمحم خيشلا

 . كانه عجارتلف ءًاشاقن

 . ۲۸۵ ؛ يبنتملا تايبأ لكشم حرش (۳)

 .585؟ن.م (4)

 ساكت =



 نوكيو ء"(يبنملا حبسملا) هس يعيدبلا و "اولا 2 يدمصلا نم لك اهدروأ يتلاو

 ."!باتكلا ىلإ راشا نم لوأ ةفيلخ يجاح
 .نورخآلا لقت هنعو

 نم ًامخض أددع هيف ًادصار (يبنتملا تايبأ لكشم حرش) هباتك هديس نبا فّنأ

مست ىلع حلطصا ام وهو ءرعشلا تايبأ
 ينج نبا نع أريثك ذخأو ؛يناعملا تايبأ :هتي

 .هركذي مل مأ هركذ ٌءاوس
 ءس ت 2 3 8

ك فلأ هديس نبا نأ ىلع لدي ام انيديأ نيب سيل
 دقلو ءينج نبا ىلع أدر هبات

ل هطتخا يذلا جهنملا ف ىتح هنع دعتبا
وأ ناونعلا نم ءادتبا ءباتكلا 2 هسفن

 مث ءًال

ك بنر هديس نبا َّنأ رظنلا تفلي ام ها نإ
 ابصلا دئاصقب ًاًئدتبم ًايخيرات ترت هبات

 # وهو ,رعاشلا همظنام رخآب باتكلا ًامتاخو
 ؛هيباتك ل ينج نبا بيترت ريافُي اذه

ث «ناويدلا حراش يدحاولا مهنمو ؛جهّنلا اذه اوجهن نيرخآ عم قمتي امنيب
 هّلعل م

ا يبأ :نييسلدنألا هينطاوم رثأ ىفتقا
 نيذللا ءيرمتنشلا ملعألاو يليلفألا نب مساقل

اصاخ ًاحرش ملعألا درفأو ًايخيرات ًابيترت ناويدلا ابتر
 .يبتتملا دنع ابصلا دئاصقل ً

لو .هباتك ةمرقم + هطتخا يذلا جهنملا ىلإ هديس نبا رشُي ملو
 هلمع نأ ىلإ راشأ هّنك

يطل ٌقيلعتو ٌرجوم ٌبيرغ رش اذهف» :("زاق ذإ ؛رعاشلا تايبأ ضعب ىلع ّفقو
 ف

 دحأ عضو نم تارابعلا هذه تناك اذإ الإ :«يبنتملا تايبأ لكشم ّلح أ ٌرجنم

قّقحم ركذ امك فّلؤملل تسيلو اسلا
 .باتكلا 

 رايعمب هيلإ انرظن اذإ هتارايتخا ب ًازجوم سيل هنأ ىري حرشلا اذهل عّبتتملاو

ح ؛يناعملا تايبأ تجلاع يتلا بتكلا ربكأ نم وهف ءمّكلا
 يتلا تايبألا ددع غلب ثي

 فيكلا ثيح نمو .('!ًبيرقت هرعش سدس لداعي ام وهو ءًاتيب (۸۲۰) يلاوح اهحرش

 لمشي ءالماكتم ًالوانت هحرشي يذلا تيبلا لوانتي وهف ؛ٌةصاخ ٌةلاح هلمع لّكشي

لقي دقو ؛ىنعملا ىلإ لقتني مث ؛ةيبارعإلا لئاسملاو ةبيرقلا تاملكلا ريسفت
 تيبلا بّ

 يتلاو ءةريثكلا دهاوشلاب هئارآ ًاززعمو .نيرخآلا لاوقأب ًانيعتسم .تالامتحا ةدعىلع

 . 745/1 ؛تايفولاب يفاولا ؛رظنا (۱)

 . ۲٠۸ ؟يبنملا حبصلا رظنا (۲)

 .417/1 ؛نونظلا فشک (م)

 ٠ ۲۷ ؛يبنتملا تايبأ لكشم حرش 05

(0197) يبنتملا ناويد تايبأ ددع نأ ركذو , 1/١ ؛نونظلا فشك ؛رظنا (ه)
 . ايب 
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 .(لكشملا تايبأ حرش)و (رسفلا) نيب ٌةكرتشم دهاوشلا نم أريبك دع نأ ثحابلا ىريو .كلذ نع عفادو لب .نيثدحملا راعشأب داهشتسالا زاجأ يذلا ًاضيأ ينج نبا رثأ وفقي اذه 2 وهو .يرتحبلاو مامن وبأو ساون وبأ مهسرأ ىلعو .نيثدحملل ةريثك راعشاب هديس نبا دهشتسا دقو .ريبكلا هحرش تاموقم دحأ ٌدهاوُشلا لكشت يذلا ينج نبا لمعب انركذيو ,ديكأت لكب ةخض ٌددع وهو الثم (18) و ثيداحأ (1) و رعشلا نم أتيب (17) و ةيآ (08) تغلب
 :يبنتملا تيب حرش هيأ كلذ نم .ةلمتحملا باوصلا هجوأ دحأ وأ باوصلل ًادحوأ ًاهجو هدامتعاو ءهيلع ءانثلاب ًانورقم ًارارم حتفلا يبأ مالك دروأ دق لجّيلا نأ دجن كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛اذه نم ءيش هباتك 2ب رم ناك ناو ؛ديكأت "اب هيلع ار سيل ٌبادتكلاو .ينج نبا دقتني نأ هديس نبا ضرغ نكي مل

 بوعش ءاقل الول ىتفلا ربصو ىدّتلاو ةعاحشلل اهيف لضف الو
 CT 1 us . 50 م اسو

55 7 2 
 .« نسخ لوف وهو «حتفلا يبا لوق اذه» . !لاقو يچ نبا حرس راتخا امف راتخاو

 :يبنتملا تيب حرشو
 و

71 
 الم

 .«...لدع يدي ىلع عضو :عمطم هنم هزازتبا ذب كي ملف رم هب ءيا اذإ ءيّشلا 2ب برعلا لوقب هايإ هليثمت ب حتفلا وبأ داجأ دقو» :("لاقو
 :ىبشتملا لوق ىفف هاحتنا يذلا ىحنملل هتقفاومب يحوي هنكلو ؛قيلعت نود نم حتفلا يبأ حرش دروي دقو

 2 2 م 3 32 2 0 1

 «[تيبلا] رّيثك لوقب ةراعتسالا ےب اذه حتفلا وبأ هًبشو» : )لاق
 :تيبلا ىور دقف ء«هحرشک هحرشيو .ينج نبا ةياورك ًانايحأ تيبلا هديس نبا يوريو

n 
 , ۲۲۲ ؛ ىبنتملا تايبأ لكشم حرش )0(
 , ٠٠٤ ؛لکشملا حرش )۳ يطرش مسا اذه لدعو :(لدع) ةغالبلا ساسأ يف لثملاو ٠ ؛يبتملا تايبأ لكشم حرش ()
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 محسألا ٌعارل ىلوألا اهنا ولو 2يضراعب ضايبلا ةيعار كتعار

 حرشلا اذهو ,ةياورلا هدهو «...بيشلا نم رهظيام لوا ةيعارلا» :")لاقو

 . "ينج نبال امه

 :يبنتملا تيب ىورو
8 5 7 . 
 ايرَتلاو بكاوكلا قش دق ضرألا ىلإ  هّؤدب ٌقوف نم ٌروسلا نأك تحضأف

 هذهو .«هؤادتيا :هؤدبو ءهيلإ فاضملا فذحل مّضلا ىلع ينبم :قوف نم» :')لاقو

 .رسفلا 2 ينج نبا هب دهشتسا يذلا تيبلاب دهشتساو ءهحرشو تيبلل ينج نبا ٌةياور

 ريدقتلا رهاظم لك هءارو ىفخُي ءافيطل ًاداقتنا ىنج نبا هديس نبا دقتنا دقو

 رح دف 5 راق 5 2-5 م 3-2

 دوعلا ديعو هل بيبطلا ضرم ضرممب نوفجلا ضرم اي تحربأ

 .«هيلإ هوزعأ نأ نع هلجأ مالك تيبلا اذه 4 ينج نبالو» :لاقو ,تيبلا حرش

 :يبنتملا لوق دنعو

 اببالج ريرحلا نم تاسبأللا ايراوغ تاحناجلا سومشلا يبأب

 2 نبع ًءاسنلا ءالؤه نإ :تلق تئش نإو» : "كلذ دعب لاقو «تيبلا حرش

 ) )1١؛ن.م 14۸-1۷ .

 .هريسفتو ينج نبا ةياورل راشاو «(ةعئار) ىورو 2147 ؛ يدحاولل يبنتملا ناويد حرش : رظنا ()

 . ۲٤٤ ؟لكشملا حرش 0

 نبا ةياور ىلإ راشأو «(هئدب قوف نم) ىورو « 47 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش :رظنا (4)

 1 . حرشو ىور اميف هدقتناو ءهحرشو ينج

 ناكو «حارشلا رئاس مالك ينج نبال هداقتنا ىلع هديس نبا قفاو دقو 7 ؛لکشملا حرش (0)

 ؛ يدحاولل يبنتملا ناويد حرش :رظنا «ةوسقلا يف ينج نبا فرسأ نيح يف ًاداقتنا مهّلقأ

 .۳۸ ؛حضاولا : رظناو ۰۳۳۰ /۱ ؛نايبتلا بحاص هلقنو 4

 )الا ؛يدحاولاب نراقو ۱ ؛رسفلا يف حتفلا يبأ مالكو 257 ؛ لكشملا حرش )0(

 . هديس نبا مالک قفاوي همالكو

e 
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 يدنع سيلو ,حتفلا يبأ ُلوق !ذهد : لاق مث .««براوغ َنهّنأك .جداوهلاو رودخلا

 .ًايوف سيل حتفلا يبأ مالك لعجت يتلا بابسألا درتس 4 بهسي دخ .يوقب

 و و و 1 هر 3 30 مل
 مرحي هنم دفرتسم نم زوعأو هلكش ريطلا 2 ءاقنع نم برغأو

 ابأ توفي فيك بيرغلا نكلو ٍرطخ ريبكب سيل أذخأم ينج نبا ىلع ذخأو
 هنأل ؛ًازاوعإ دشأ وه امنإو ؛ٌروعأ :لاقو» :('!لاق ذإ ؟وه نم وهو رمألا اذه حتفلا

 ؛لاق امك دئاّرلا فذح ىلع سیلو < حفلا يبأ لوق اذه .دئازلا فذح ىلع هب ءاج

 .امّير ؟حتفلا يبأ ىدل ًافيعض هنم يثالثلا ناك لهف ««هزوعأو ءرمألا هزاع :ُلاقي هنأل

 ,ريبكلا ملاعلا اذهل هنم ًارابكإ ,رشابم ريغ ًاينمض أداقتنا ينج نبا دقتني ناكو

 :يبنتملا لوق دنعف

 ةُمحاَرُت امم ليلا داوس ّلمو هريغُت امم حبصلا ءوض لم دقف

 «(ةريغلا) نم (هريغت) رض هّنأو ,تيبلل نيسحلا نب "'رهاط حرش هديس نبأ لقن
 2ب لاقو ءًاراصتخا رجلا فذحف .هيف ريغ دارأ :ينج نب حتفلا وبأ لاق» :"!لاق مث

 (همحازت) 2 ءاهلاو ءاهعضوم 2 (همحازت) لمعتساف :هيف يرست :يأ (هّمحازت)
 :هلوقب دارأ ام اذه سيل :ديحولا لاقو» :لاق مث .«هيف محازت ىنعمب تسيلو ءاهب لوعفم
 رافي حبصلا نأكف < ,عوردلاو ضيبلا نم ديدحلا ضايب 4 ريست كّنِإ دارإ امنإو .(هريغت)

 ينعي «هّمحازت امم ليللا داوس مو :هلوقو هب سبتلا دق هريغ ءايض ىأر اذإ ؛هيلع

 ..ةملألا وه يذلا للام محازي رخآ ليل ِهّنأك ,رابغلاب

 و ١ ع 04

 انسحي ال نأ ناسحإلا الو ًاموي و

 )١( ؛لکشملا حرش ۹۷.

 . قبس اميف هل انمجرت دقو « يبنتملا حرش يف (مئامكلا قتف) بحاص نيسحلا نب رهاط (۲)

 «(۲۹) تيبلا «(514) ةديصقلا «ثلاثلا دلجملا ءرسفلا :رظناو ۱۹٤ ؛لكشملا حرش (۳

 يبأ مالك دّيأ يدحاولا نأ ىلع . ينج نبا مالك بقع كانه همامتب ديحولا مالك دجتو

 ١۸١. ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش رظنا «نيرخآلا مالك ال حتفلا



نأ ؛رخآلا لوقك اذهو» : لاق
 :حتفلا وبأ ءاندش

 م 8 2 ك 0

 «نسحت مل ناسحإلا ىوس تمر اذإ ىتح نسحت نأ نسحت

ٌبهسُيو «ينج نبا مالكب يتأي ًانايحأ هارتو
 امدنع «هل جرخم نع ثحبلا  

-. 0 
e 

عت دح ىلع يوقب سيل هب ىتأ ام َّنأ یری
 ,يبنتملا لوق دنعف هريب

 3 و 3 و م

ارجلا يفيس دنرف ىدنرفك
ةدع نيعلا ةَدَل ز

 زاربسلل 

«eما 0 53 25 2 -  

 ناک نإف ءيرهوجک يفيس رهوج َّنأ ىنع :لاقف ينج نبا اًمأو» : لاتو «هحرش

 نم ثدحي امب فيّسلا ُءافص وه امنإ دنرفلا أل ؛طخش ؛دنرفلا :رهوجلاب ىنع

 يأ يخنس نإ :يأ فيّسلا اذه ٌعنس رهوجلاب ىنع ناك نإو ضرع اذل وهف :ةلاقصلا

دحلا عون ف اذه يفيس خنسك ناسنإلا عون
رهوج فرش ةهج نم يمه ءافصف «دي

 ي

ف «هرهوج ةهج نم فيسلا اذه ءافص نأ امك
 2 درطتسا دق هنأ كلذ يوقيو نسح وه

لعجو هب هسفن ههيبشت رعشلا اذه نم فيّسلا تايبأ
 .«هعون ل هفيسك هعون  هسفن ه

 ابأ ٌرقُي ناك ةديس نبا نأ ىرث ةجروف نبا تاطابنتسا نم انعم رم املثمو

 دنعف .ةركفلا ينغيل كلذ دعب قاطني مث ؛هئارآ ضعب ىلع حتفلا
 :يبنتملا لوق

حالّسسلاو هّئسبل امو 2 اهراعشو اهتايار اهسانجأك
 "مّمصْلا ٌ

 3 05 ا را

 امّنإو ءيبرع هلک هسوبلمو ةحالسو هليخش ٌةدحاو ٌةليبق برعلا ركسع» :(؛!زاق

 لوق اذه ءاهسأبل دشأ ناك ةدحاو ةليبق نم ناك اذإ شيجلا نأل ؛كلذب هركسع حدم

علا ركسع نأ نحن هرثؤن يذلاو :حتفلا يبأ
 لدي ذخأو ««....لاق امك وه امنإ بر

ا يبا ةيؤر نم ًاقلطنم شيجلا سناجت ةّيباجيإ ىلع
 انيلع علط هَّنكلو ,تيبلل حتفل

اذكهف» :لاق ذإ ةعورلاو ةفارطلا نم ةباغ يأرب
 كولملا ركاسع اًّمأق ,برعلا ركسع 

دهاشلا اذه دجن ملو 4178 ؛ لكششملا حرش 0(
سا دقو ؛ يبهولا حتفلا يف الو رسفلا ين ال 

 ٠

 ريسفتب ذخأ امهالكو ۰۲۰۱/۲ ؛نايبتلا بحاص لقت هنعو 1188 ؛ هحرش يف يدحاولا هب

 .رخآ ًابهذم ةجروف نبا بهذ امنيب تيبلل ينج نبا

.111 ؛رظناو «111 ؛لكشملا حرش )۲(
دلج ءرسفلا يف ينج نبا مالكو 

 حا «يناشلا 

 )١(. تيبلا (۱۲۳)

و «مَّسلا) :هريغو ناويدلا ةياورو ؛هاور اذك م
 . أمس ىقسما» : يدحاولا لاق

نج نبا حرشك يدحاولا حرشو c١ ؛ لكشملا حرش )€)
 . ۳ ؛ يدحاولا حرش رظنا ؛ ي

“۳۱ 



 ركسع َسانجأ نإ :لوقيف .. .اهكلمل ردقأو اهكلُك مظعأ ناکا اهدانجأ تعونت امّنكف
 .اهحالسو اهيو اهمالعأ ًاضيأ فلتخت نأ يفبنيف .ةيعوّتلاب ةفلتخم ٌةريثك كلما اذه
 :ًاركسع ٌفصي وه هلوقك .هبحاص يز فلاخُي يز سيمخلا عاونأ نم عون لکل

 ْمِجارَّتلا الإ َثاَدَحلا ٌعمسُت امف ٍةّمأو نسل لك هيف عمجت

 تالومحملا هذه نإ :يأ « اهسانجأك اهحالسو اهراعشو اهتايار :تيبلا ريدقتو

 ..نوعوتتم اهل نيلماحلا نأ امك اهتاذ 2 ٌةعّونتم اهلك

 بتاج ىلإ قحلا ا یشن ءيراقلا فشتكيل هديس نبا رمن بلغأ ىلع انيتأ دقو
 ناك يبنتملا نأب هتفرعم نم قلطني حتفلا وبأف «ففوملا اذه ب هديس نبا ال حتفلا يبأ
 ذوقي ِهَّنأب يبرعلا هريمأ حدتمي لوألا دهشملا يفف ,نيدهشملا ذي لاحلا عقاو روصي
 تاياّرلا مهسوؤر قوف فرفرت « :ةليصأ 3 ٍةّيبرع ٍلويخ نوتم ىلع .ًايذاص ًايبرع ًأشيج
 دهشملا هب انيري نيح ب «ييرعلا حالو ةييرعلا تاراشإلا مهرودص نيزتو ءةييرعلا
 ىوس اهنيب عمجي ال ةقزترملا نم ًاطالخأ ٌدشحت يتلا لطابلاو ٌرشلا ىوق بلاكت يناثلا
 مهقلقأ نيذلا كئلوأ اهب اهّدعي بساكم نم هلموت ام ىوس ةياغ نم اهطيري الو ؛ ,ةعفنملا
 وهو ؛ناودعلاو ملا تاودأ نم عهيديأ ےب ام مهبلست نأ ديرت ٌةرّيخ دوق كلانه نأ
 وهو .مهريغو مورلا هجو  هفوقوو ةلودلا فيس ةريسم 4ب لاحلا هيلع لعفلاب ناكام
 . اذه ّلكب ةفرعم ىلع ينج نبا ناكو.ةداجإ امّيأ همسر ديجُت يبنتملا ةشير تناكام

 نم ينج نبا هلقن ام قدص ب كيكشُتلا ةحئار ديعب نم متشن ىرخأ ٌةَرمو
 :يبنتملا لوق دنعف هيلع ناويدلا ةءارق ءانثأ رعاشلا نيبو هنيب ىرج راوح

 لوألا كقالخأ 2 كسفنب ذخو اهّيرجم تنك ام ىلع دايجلا رجأ

 نم هيلع ناك اّمع ًارّيغت هنم ىأر ِهّنأ تيبلا اذه نم يلإ ٌقباَسلا» ")لاق
 امأو» :لاق مث .«ًالعاف تنك امك لدعإ : :هل لاقف ءارعشلا نم هاوس نم ىلع هليضفت
 هتضضحف «بوكرلا كرت دق ةلودلا فيس ناك :لاقف ءاذه نع هّتلأس :لاقف ينج نبا
 .«ةدواعملا ىلع كلذب

 بحي راف ٌريمأ ةلودلا فيسو .ينج نبا لاق ام لوقلا ّنأ هيف كشال اممو
 اًممف .فئاوصلاو يتاوشلا نيب ام ًاليلق حارتسا اذإو ؛تاراغلاو حوتفلل ليخلا بوكر

 551 ؛لکشملا حرش (۱)
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 نم كلذ فرعي يبنتملا ناكو ؛ اهّبحي ةياوه ىلإ ءرملا هاعد اذإ رسي هنأ هيف كشال

 هنأ اهسأر ىلع ةع ٍبابسأل لامتحالا ٌديعب ةديس نبا هيلإ بهذ ام نأ ىلع . هريمأ

 ةنس 2ب اهداشنإ تاكو ةلودلا رصان هيخأ ةرصنل هحتسي وهو .ةديصقلا هذه هدشنأ

 لصح دق ًاريغت نأ ىلإ ريشي ام ةمث دعب نكي ملو ؛ اهيف هاقتلا يتلا ةنسلا يهو ۷

 . تج نبا هب ذخأ ام ىلع ًاعيمج حاّرشلاو ءههاجت ريمألا نم

 ,هيلإ رشي ملو «ينج نبا مالك ًارارم ذخأ هتأ یری هباتك ےب ديس نبال عبتتملاو

 :يبتنملا لوق دنعف ءًانايحأ دهاوشلا ذخأك ءةعونتم لاكشأب ىّلجتي ذخألا ناكو

 ابرأ هلتق ؤ هل ناک ىَّنح ًامستبم ٌتوملا ىقلي تعشأ كب

 “اضيأ رسفلا 2 هسفن تيبلا ىلع نيدهاش ادرو نيتيبب دهشتسا

 :ينبتملا لوق دنعق .همامتب حتفلا يبأ مالك ذخأي ًانايحأو

 ؟مُمْؤي اذام ليّسلا اذهل ًايدهو 2 ة5هٌديرت اذام حيرلا اذهل ًالالض

 خي هاّيإ هتلكاشمل ثيغلل اعدو ةلودلا فيس تضراع اّنأل حيرلا ىلع اعذ» :لاق

 2 هتضراع حيرلا تناك» :يبهولا حتفلا ف ىنج نبا لاق دقو .«دوجلا ةعيبط

 دنعو .«دوجلا 4 ةلودلا فيسب ههبشتت ًايده :رطملل لاقو ...ًالالض :لاقف مهقيرط

 :هلوف

 ماوُسسلا هتأر هفيض نم حب قأ هئادعأ نويع 4 ٌنسح

 هكالهإب مهملعل هئادعأ نويع ± الإ ٌةياغ ةروصلا نسح وه : يأ» : "لاق

 انهو . .«ةروحتم اهنأ فيضلا تأر اذإ اهملعل ماوسلا نويع  هفيض نم حبقأ .مهايإ

 .ًارارم هياجعإ حم تيبلا اذه ناكو «ىنج نبا مالك

 :يبنتملا لوک دنعو

 . 1١1 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش رظنا (1)

 4/١ ؛رسفلاب نراقو ؛15 ؛ لكشملا حرش )۲(

 ١- ؟لكشملا حرش ۲٤١.

 .(11) تيبلا ء(۲۲۲) ةديصقلا «ثلاثلا دلجلا ءرسفلا رظناو 2118 ؛ يبهولا حتفلا -۲

 . ةمدقملا : رسفلاو ء١١٠٠ ؛يبهولا حتفلاب نراقو 1۲۷ ؛لكشملا حرش (۳)

 مم



 4 و 0 3 0 3 85 3
 دراص ىلإ ضباح نع ديحي ةلسرم ماهسلاو قتمو

 :دراصلاو .هفعض نم يمارلا يدي نيب عقي يذلا مهّسسلا :ضباحلا» : 0 راق

 لّصوت يذلا ىنعملا ىلإ لصوت م مث فرحلا هُمالكو ينج 7 ولسا و «ٌدْماَّتلا

 :يبتتملا لوق دنعو

 دصاق اهلالخ ب ينتئجف ( ثقحل ٌةيشغ نظامك سيل

 نيدهاشب دهشتساو .يبارعإلا عضولا ىلإ قلطنا مث .تيبلا هديس نبا (9 رس

 ركذ ءارعشلا نم ًادحأ انملع امو» : هلوقب يبنتملا حدتمأ دقو .رسفلا ےب امهنيع امه

 .ًارارم ينج نبا بولسأ اذهو ءانه آلا ةيشغ 2ب هب ملأ ًالايخ نأ

 :يبنتملا لوق دنعو

 اًبضلا دوز ام ريسلا 2 يندوزو يبو اهب تشملا ْنيبلا بعل دقل

 برشي ام ردقب الإ ايش يندوزي مل :يا» : لاق ام ةلمج 4 هديس نبا لاق

 .حتفلا يبأ لوق انهو «ةتبلا ءاملا برشی ال ٌبضلاَو ءءاملا نم بلا

 :يبنتملا لوق دنعو

 ضرألاك مهدولج لمجو .ثيغلاك هلعج :نميلا دورب :!بصعلا» :هديس نبا لاق
 مالك اذهو «اسكلا نم مهل بهي امع هب ىَّنك» :لاق نأ ىلإ «ثيغلاب تبنت امنإ يتلا

 بلغأ 3 ًاحضاو ىنج نبا ىدص دجي اذه هباتك ے هديس نبال عبتتملاو

 ةعساو ةفرعم وذ امهالكو .وحنو ةغل ملاع نيلجرلا الكف «كلذ 2 عدب الو .هتاحفص

 )١( لكشملا حرش  278١؛ يبهولا حتفلا رظناو 1۸ .

 .16 ١/١ رسفلا رظناو 2775 ؛لکشملا حرش (۲)

 .175-11/8 ١/ ؛رسفلاو 2386 ؛يبهولا حتفلا رظناو «547 ؛ لكشملا حرش (۳)

 . ۱۸۰/۱-۱۸۱ ؛رسفلارظئاو ء۲۳٤۲ ؛ن.م (4)
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 ةياغلا ةمدخل اهفّظوو :ةفرعملا هذه نم دافأ امهالكو «هنونفو بدألاب
 .اهيلإ ىمر يتلا

ىلإ راشي نأ نكمي ام مهأو
اذه  هديس نبا هب رثأت ام 

تفلا يبأ حرش َّنأ باتكلا 
 ح

سّسأ يذلا ةيواّزلا رجح ناك
يذلا شاو هديس نبا هيلع 

 ىلع صوفيل هنم قلطنا 

لا نم ًاديفتسم قامعألا
 نبا هل اهمّدق يتلا تاودأ

 ىنج

س نبأ باتك 2 لوقلا ةصالخو
 :هدي

ا يناعملا بتك مهأ نم هنإ س
 .ًامجح و يبنتملا ناويد حرش لوح تعضو يتل

ّلكلو ءًاريبك ًارثأت ينج ج نباب رأت هنإ س
م ًاقيرط هسفنل ٌظمتخا ه

 بشرف . أرياف

 .ًايئاجه ال ًايخيرات ًابيترت ناويذلا
5 َ# 

۶ 

يثك ينج نبا نع دخ أ دقل س
هاوشلاو صوصنلا نم ار

ركذي مل مأ هركذ ءاوس د
 :ه

 .يبنتملاب باجعإلا ديدش هنأ امك ينج نباب باجعإلا ديدش ناكو
 ا

شب هديس نبا نعتسي مل
يّرعملا حرشك ىرخأ ح قر

 ةفراشملا ح حارشلا وأ ًالثم 

نألا هينطاوم وأ نيرخآلا
 ناك هنأ ودبيو :نييسئد

حورشلا كلت ىلع ًاعّلطم
 ذإ ؛

نأ امك انفلسأ امك ركذلاب ('”ديحولل ضّرعت
 نيسحلا نب رهاط نع سبتق سبتقا ه

ا يشي دس ا خا -
اريسفت ظاشلألا ريسفتب دم ما با اس

 

لا دمحأ نب ىلع نسحلا وبآ ا
نس يقوتلا ةيروباسيتلا يدحاو

 ملاع: هكا ة

ط تاونس فكع .ريسّتلا ءاملع نم ٌريبك
ام ظفحو ةييرعلا ةسارد ىلع ًالاو

 نم | عيف 

فلاحو ءاهئثرعش نيواودو اهئاملع تافّلْؤم نم هنكمأ ام ىلع عالّطالاو زونك
 قيفوُتلا ه

ناكو «هنامز ءاملع رابك يديأ ىلع يتلا
 نأ فراعم نم نزتخا ام ّلك نم ٌفدهي 

 لصي

لع ب يضوخلا نم همت .ةزنم ىلإ
ضفلا يبا هخیشل ركذ مك نقلا مو

 ردا ل

ي ىذلا فقدهلاب نمؤم لاج لككو
طاو كلذ ققحي نأ عاطتسا هيلإ ىعس

 هنأ ىلإ نأم

ا ةلاسّرلا ةيدأت ىلع ارداق حبصأ
رعلا ةبتكملل مّدقف ءاهل هسفن رذن يتل

 ةيلاغ شافت ةّيب

الخ يدرجوربلا ةجروف نبا حرش ىلع عطا دق ءديس نب نأ ىلع لدي م دجأ مل 0(
 هركذ ا 

 حرش قيقحت ةمدقم يف ةيادلا ناوضر روتكدلا
ىلإ ءيراقلا ليحأ انأو ء٠١ ص «لكشما

 

هيلإ رشي مل ام وهو ؛ هتعبط يف اهيلإ لاحأ يتلا (01) ةحفصلا
 كلا تورخآلا نول 

 - همه



 .ملعلا اذه #2 تعضو يتلا | بتكلا مهأ نم دعي يذلاو ,(لوزتلا بابسأ) :ريهشلا هباتك ةثالثلا هذه بارو« .(طيسبلا) و (طيسولا) و (زيجولا) يهو ميركلا نآرقلا ريسفت هب اهنم ىلوألا ٌةثالثلا ؛ ؛بتك عيرأ ب تلت ,ريسمتلا ناديم

 00 قالطإلا ىلع ناويدلا حورش مهأ -قحب - حرشلا اذه نوربتعي راَّقْنلا لعج امم ,رعاشلا يناعمل ددحم قوذتو ةّصاخ ٍةفرعم ىلإ لصوتلا  حجنو ,ةيلاكشإ اهرثكأو ,رعشلا نيواود مهأ وهو ٠ ,يبنتملا ناويد حرش ىلع مدقأ هنأ ىلإ ٌريِشُت انتكلو ٠ قيمتملا ملاعلا اذه اهعضو يتلا 8 ةريثكلا تاقتا | نع ثيدحلا ضرعم يب انسلو
 .ناويدلا ىلع ًاميدق تعضو يتلا ةلماكلا حورششلا مهأ هذهو ًاقباس انركذ امكد دوقفم حرش .ها1١ ةنس ىّفوتملا ءاقبلا يبألو ءهل سيل وهو يربكعلا ءاقبلا يبأل بوسنلا نايبتلاو .ه157 ةنس ىضوتملا يلبرإلا كوتسملا نبال ماظنلاو ,ه7١0 ةنس ىفوتملا يزي زيربتلا بيطخلاو ه445 ةنس ىّضوتملا يرعملا ءالعلا يبأ يحرش ريبكلا ينج نبا حرش ىلإ ةفاضإلاب حورشلا | كلت نم ركذدو ,رعاشلا دئاصق عيمج ىلع تلمتشا يتلا ةلماكلا حورشلا ةمئاق 2 عضوي يدحاولا حرشو
 .لبق نم ةلأسملا هذه ةشقانم نم انغرف دقو «يربكعلل ةيقيقحل ةتقيقحلا صوصُتلا نم ًاريثك (ماظنلا) هباتك ےب ےوتسلا نبا ٌعرفأ نيح ےب .يربكملل أطخ بوسنلا نايبتلا ے2 يزيربتلا صوصن نم ًاريثك دجنو كيوتسملا نبال ماظنلا 2 يزيربتلاو يرعملا صوصن نم ًاريثك دجن انثأ امك ؛يرعملا ءالعلا يبأ هخيش صوصن نم ًاريثك باتكلا اذه ىلإ لقن يذلا يرعملا دشرملا يبأل يناعملا تايبأ ريسفت اميسالو .ىرخألا تانّلؤملاو حورشلا تاّيط ےب نيباتكلا نيذه نم ٌةريثك صوصن انتلصو دقو ,يزيربتلا بيطخلل حضوملاو يرعملا ءالعلا يبأل يزيزعلا عمأللا ىلإ اهتيب نم ريشنو ءاهتم ةّيطخ خسن رفاوت مغر ةطوطخم فسألل لازتام ناويدلل حورش كلانه امنيب ,ةيمهأ نم هل امل اقَقحم هزاجنإ ىلع ٌرمتسم لمعلا نأ ظحلا نسح نمو .هنم ٌريبك مسق عبط يذلا ماظنلاو ,نایبتلاو يرعلا ءالعلا يبأل دمحأ زجعمو يدحاولا حرشك ٌعوبطم وه ام حورشلا هذه نمو
 .ةروهشملا ح .هرشلا ایاٹ ے كانهو انه ةرثاتتملا فتّتلا هذه ىوس "رش مهدوجو نع فرت ال نم حارشلا تارشع ىلع فقي ثحابلا لىي اًممءاضعب اهضعب نع نخألا ةرثكب ناويدلل ةميدقلا حورتشلا تمسُتا
 س
 .«هلثم اهترثك عم هحورش يف سيلو» : لاق ۳٠۳٠/۳ ؛نايعألا تايفو ًالثم رظنا هو
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 ؛بابسأ ةدعل ًاعيمج حورشلا هذه نيب نم يدحاولا حرش دنع فقوتن فوسو

 .نيرخآلا نع لقنلا ةرثكب ٌحورشلا كلت هب فصلت فصٌُتت امب فصتي يدحاولا حرش نأ اهنم

 رسي اهرثكأو تارابعلا قدأب ىنعملا ءالجتساب هحاجن ب ًاعيمج مهنع درفني امنيب
 جاتحي يدحاولا اهيف امب حورشلا رده نم دحاو لك نأ أضيأ اهنمو ءًانايب اهحضوأو

 ال ؛انثحب ىلإ جورشلا هذه ٌبرقأ كي ّيدحاولا جرش نأ اهنمو ,ةّلقتسم ةسارد ىلإ

 نبا حرشب ًاقاصتلا ٌرثكألا ٌحرّشلا هّلأل لب ؛يبنتملا ن ناويدل ٌلضفألاو مهألا ٌحرّشلا ِهّنأل
 وأ (ماظنلا) وأ (دمحأ زجعم) نوك ضارتقالا اذه نم للقُي الو ,ةدع بناوج نم ينج
 دمحأ زجعم نأ كلذ ؛هيدقتنمو ينج نبا حرش نم ٌةريثك ًالوقن نّمضتت (نايبتلا)
 نم هيف ام بيوصت و وأ هلمع دقن ىلإ مري مل ينج نبا ىلإ تاراشإلا ةرثكب صغ يذلا

 ةجروف نباو ينج نبا مهنيب نم ٍنيريثك حاّرُْش صوصن غرفأ ماظنلا نأ امك ,تاقافخإ

 ناو كاذ وأ حراشلا اذه نم َليَنلا هدصق نوكي نأ نود ,يربكعلاو يدحاولاو يرعملاو

 نباب باجعإلا تامس ودبتو ,ةيعوضوملاو ةيلومشلاب مسي هلمعل ماعلا طخلا ناك
 ىلع ٌةحارص هّبحاص صن دقو ؛نايبتلا ّنأ ىلإ ٌريشُت د ًاريخأو هيف ةحضاو دج ينج

 ام بلغأ يدحاولا نع لقن دق .هتياورو ناويدلا بيتر 4 ينج نبا چهت جم هنأ

 يدحاولاو ةجروف نبا صوصن ينج نبا صوصنب ّقحلأ ام ًاريثكو «بناجلا اذهب قّلعتي
 هرات ًالهاجتم وأ ٌةرات كلذ ىلإ ًاريشم - هسفن يدحاولا كلذ 2 هردصم ناك اميرو

 .ًاردان الإ كاذ وأ حرشلا اذه ةّيباوص نع عافدلا ءانع هسفن فلكي نأ نو ود ىرخأ
 .مايق ريخ يدحاولا هب ماق ٌرمأ وهو

 نأ كلذ «يدحاولا حرشل يساسألا روحملا نيمدقألا حارششلا لمع لكي
 .حرشلا اذه ىلإ هتعفد يتلا بايسألا اهيف نيب ,ةماه ةمدقمب هحرش ردص يدحاولا

 يناعم ءالجتسا نع تزجع .فعض نطاوم نم هيقباس حورش ذب ىأر ام اهنيب نمو
 ينج نبا ىلإ راشأ دقو .هريغ نع هب اولغشو :سانلا فرصنا يذلارعاشلا اذه رعش

 ينج نباو .يبنتملا بيطلاوبأ هيلإ ىمر ام ىلإ لصوّتلا ىلع ةردقلا مدعب هاّيإ امهم

 ے2 مّلكت اذإ هنأ الإ .. .فيرصتلاو بارعإلا ةعنص ي رابكلا نم» :يدحاولا ىري امك

 وهو رسفلا باتك اوباع نيريثك نأ يدحاولا ىريو ««هراثع هب جلو .هرامح دّلبت يناعملا
 زمافلل ةز هنو نعاطملل ًاضرغ رسفلا باتك ے فدهتسا دقلو» :لاق ذإ < ؛مهنم

 ءباتكلا كلذ 4 اهيلإ هل ةجاح ال يتلا ةريثكلا دهاوشلاب ءاشح ذإ ءنعاّطلاو

 همالك نوكي نأ فّدصملا قح نمو بارعإلا ةعتص ے4 اهنع ىنغتسملا ةقيفدلا لئاسملاو
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 جاتحي ال ام ىلإ لداع ريغ هبابسأ نم هب قّلعتي امو .هباتكب دوصقملا ىلع ًاروصقم

 .ًاريصق همالك ٌليوط داع يناعملا نايب ىلإ مالكلا هب ىهتنا اذإ مث هيلع جرمي الو هيلإ

 بجي يذلا ضيرعلا جهنملا | ده ذب قحم يدحاولاو «' !اريصقت دو امره لاحملاب ىتأو

 .ىرتس امك قابطنالا لك ينج نبا ىلع قبطني ال كلذ نكلو هب ٌدخألا حراش لك ىلع

 نود يبنتملا رعشب مامتهالاب ٠ ةنامز لهأ يراجي نأ ىأر يدحاولا ناك اذ

 یری وهو « راها شكلا یشن ملام ىلإ لرصول فلسا ةروصوب رت هد ؛هريغ

 ءهيلإ راش لك اجلي يذلا عزفلاو هيلع دمتعي يذلا ساسألا وه ينج نبا حرش نأ

 ىبأ مامإلا عم ناك اذإو .( ينج نبا ريسفت ىلإ اهيف هنم عزفملا امّنإو» : :لاق دقف

 . ٤ «ةمدقملا ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش قلل

 غرفأ دقو ؛ يتبرتسيش ةخسن نم ةريخألا ةقرولا ‹ طوطخم «يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۲)

 كيلإو ؛ةمئاخلا عم يدحاولا حرش ةمدقم بلغأ ١/ ١١ ؛نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح

 امنإو : هللا همحر يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ مامإلا خيشلا لاق» :اهمامتب ةمتاخلا

 رصعلا لهأ عامتجا هنامز ضارقناو بدألا لومخ عم باتكلا اذه فينصت ىلإ يناعد

 نع مهعاطقناو هيناعم ىلع فوقولاو هتياورو هظفحب مهفغشو ناويدلا اذه ىلع ةبطاق

 مشق يف هيلع مهراصتقاو رعشلا اذه ىلإ اهيمالسإو اهّيلهاج برعلا راعشأ عيمج
 الإ كلذ سيلو «تدقف اهلك راعشألا نأك ىتح مهتاماقمو مهتابطاخمو مهتارضاحمو

 ةفرعمو مالكلا رهوجب ملعلا ةلقو تابغرلا رصاقتو بدألا نع نامزلا ولخو ممهلا عجارتل
 يف عجري ًادحأ ىرت ال ناويدلا اذهب سانلا عولو عمو «هفّلكتم نم هعوبطمو هئيدر نم هديج

 اهيف عزفلا اغنإو ؛ هتالكشمو هيناعم ضماوغو هتاعوضوم نع نايس يفن وأ نيقي ىلإ هتفرعم

 :لاق نم لوقك كلذ يف وهو « ينج نب حتفلا وبأ رّسف ام ىلإ
 لغ يف هيلإ ثاغتسماو يلبق نم ثيغلا وجرت تحبصأ

 بيرغلا وحّنلاو ةريثكلا دهاوشلا داريإب لغتشاو  ظافلألا ريسفت ىلع هباتك يف رصتقا هّنإو
 هلئاسمرثكأو هيوبيس باتك نم هتايبأ عمجو ديز يبأ رداون مظعم ىلع هباتک لمتشا ىتح

 هاشحو «[مقّرلا اذهب ءاج نيأ نم يردن الإ ةبيرغلا تايبألا نم ًافلأ نيرشع ءاهزو
 اذه ريسفت يف جاتحي ال ةبيرغ رابخأو [ةدراب : نوئظلا فشك ةعوبطم يف] ةردان تاياكحب

 رخاوأ نم نينثالا موي) ىلإ اهخسن خيرات دوعي يتبرتسيش ةخسنو . «اهنم ءيش ىلإ ناويدلا

 .(ه144 ةنس . .رفص رهش



 هلق

 نأ ميحص ىرخأ ءايشأ 4 هبناج هّنِإف لاق اميف قحلا نم َءيش يدحاولا نسحلا

 وأ ةظفل ريسفتب ىفتكا ًانايحاو ءًانايحأ حرش ريغ نم ٌةريثك ًاتايبأ زواجت حتفلا ابأ

 ءًايفاو ًاحرش تايبألا تائم حرش هَّنأ عيحّصلا نكلو .تيبلا نم نيتبيرغ نيتظفل

 ىرخأ ةلأسمو ؛هحرش  اهتيفرحب يدحاولا اهغرفأو .دوصقملا ىنعملا اهيف باصأو

 دهاوشلا اًمأف ,ةبيرغلا وحنلا لئاسمو دهاوشلا ةرثك يهو ءيدحاولا هيلع اهذخأ

 يلاوح تغلب ذإ ,ةيرعشلا دهاوشلا اميس الو ؛ناكمب ةرثكلا نم تناك دقل «معنف

 نأ لوألا هّمه ناك ذإ ءساسألا اذه ىلع ّينبم ينج نبا حرشو «ًاتيب فالآ ةسمخ

 هرعش ب دجت ءاهتمئأ نم ٌمامإو ةّيبرعلا ءارعش نم ٌريبك ٌرعاش يبتملا َّنأ تبثي

 ةغالب هتغالب 4 دجتو ؛ليصألا يبرعلا رعشلا كب تدرو يتلا ,ةحيصفلا ظافلألا

ا مدقي ينج نبا ىربنا فولأم ريغ ًائيش زاجأ وأ لخأ وأ رشع اذإ ىتح .برعلا
 ليلدل

 ًاجورخ رثكأ ناك ام اوزاجأو هب عقو اميف اوعقو رعاشلا فالسأ نأ ىلع ليلدلا ولت

 رعشلا نويع نم ٌةاقتنم دهاوشلا كلت تناك دقو ؛يبنتملا زاجأ امم ةفللا ىلع

 الصأ فرتعاو ءدي ديز يبأ رداون نم ينج نبا ذخأ دقل هََّرَّلا هعيباني نم ٌةاقتسمو

 وحّتلا ءاملع تافّلْؤم نمو هي ميوبيس باتك نم ذخأ امك هخيش ىلع باتكلا ةءارقب“

 يبأ ةسامحك يقاّرلا يبدألا عباطلا تاذ ةيرعشلا عيماجملا نم ذخأ هّتكلو ,نيرخآلا

 نيواود تارشعو .همّلؤم ىلع هأرق دقو ,يناغألاو تايعمصألاو تايلضفملاو مامت

 ةاقتن | رعشلا رهاوج نم هيف امب دقني ال زنك رسفلا ناك اذهبو ؛ءارعشلا
 ىبأ قوذب

اهدمتعاو دهاوشلا كلت نم دافأ نم لّوأ نإو .يرقبعلا هّسحو حتفلا
 اهب بجعأو 

 .يبنتملا رعش قوذت كب ةدّرفتملا ةزيملا وذ يدحاولا مامإلا وه امّنِإ

ولا ىلع ةمحقم تناك ثيحب ةرثكلا نم تسيلف وحلا لئاسم امأو
 ص

  يبقتملا يناعم ىلع فوقولا يهو .هتياغ ىلإ لوصولاو ئراقلا نيب لوحتل ًاماحقإ
 هباتك  مّدَق فيرصللا ءاملع ٌرهشأو :ريبكلا يوحُشلا وهو « ينج نبا ّنكلو :هراعشأ

 جهنملا قيقحت كب حجنو ءةناكم هدازو باتكلا ىنغأ ام فرصلاو وحنلا لئاسم نم

 ءةرم ريغ يدحاولا اهنم دافأ ؛ٌةعفان ٌةّداَم ىرخألا يه تناكو «هباتکل هّطتخا يذلا

 :ب ةيساسألا يدحاولا رداصم لمجن نأ اننكمُيو .هحرش 4 اهدروأو

 .يبننملا ناويدل ينج نبا حرش ىلع يضورعلا لضفلا يبأ هخيش تاقيلعتو يلامأ 3
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 ىنج نبا ىلع ينجّتلاو حتفلا | يبأ ىلع حتفلاب نييمسُلا ةجروف نبا يب -
 ا

 .يناجرجلا يضاقلل هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا باتك -
 .يزيزعلا عمأللاو دمحأ زجعم :نييمسملا يرعملا ءالعلا يبأ يباتك -
 .تسود نب نمحرلا دبع مكاحلا حرش -

 ىمزراوخلا ركب ابأ نأ فورعملاو .ناويدلل هتياورو يمزراوخلا ركب يبأ حرش
 5 ا دلا ءاشأ «بلح 2ے هاقتلا امدنع هسفن رعاشلا يبنتملا اويد أرق

 ل
 ناويدلا عاساو ٠

 .بلح رداغ امدعب هلاحر اهب طح يتلا دالبلا

 تایاور هل ناكو «هیلع ناويدلا أرك دقو ؛يينتملا مداخ .ينارعشلا ركب يبأ -
 يضورعلا أرق ينارعشلاو يمزراوخلا یلعو < اهضعبب يدحاولا دهشتس | ءارآو
 .يدحاولا هأرقأو .ناويدلا

 ءامسأ ركذ نم اهنم «تایاورو ىرخأ حورش ىلع علّطا يدحاولا نآودبيو -
 .مهفرعن ال نمم اهيلئاقل اهبسني نأ نود ًاحورشو تاياور دروأ اميرو :ًائيش نيذه لمع نع ملعن الو .يجّخُرلا نسحلا يبأو يضرحلا مساقلا يبأ نب دمحم يبأك اهباحصأ

 دنع ًارثأ مهل دجن ال ينج نبا داشت نم ًاددع كلانه ّنأ رظنلل تفآللا نم
 فيرُشلاو يمئيرلاو يدزألا ديحولاو يناهفصألا نمحرلا ديع ءالؤه نمو .يدحاولا
 .مهريغو ىضترملا

 :ىخيراتلا لساستلا بسح هبّترف .ناويدلا بيترت ةلأسم ےب ينج نبأ يدحاولا رياغ
 اسا اك تيدا لس امر عة فرحا س ضان اج

 ناويد حرش و ,ةميدقلا حورشلا 2ہ ًاساسأ ًادنتسم هاش لكي : :دهاوشلا
 دييأتل نيفصنملاو رعاشلا ءاقدصأ اهب ىتأ .ًازورب رثكأ ةرهاظلا هذه ودبت يبنتملا
 ایبک امك تلكشم ,مهرظن ة ةهجو دييأتل نولماحتملاو ءادعألا اهب ىتأو ,مهرظن 3 ةهجو
 يدحاولاو . كاذ وأ قيرفلا اذه ةباصإ نع رظُتلا ضغب هيلع امو رعاشلل ام مضي
 ناب ميلستلا عمو ءهب عفو اميف عقو .دهاوشلا نم هراثكإ ينج نبا ىلع ذخأ يذلا



 بدألا مالعأ ىلع أرقو «بتكلا تاهّمأ ىلع علطا هّنأو ٍةريبك ةفرعم | ذ ناك يدحاولا

 ءاهجلاعُي يتلا ةداملا هاجت ةطرفم ةّيساسح اذ ناك ِهّنأو .ًاريثك ىعوو ظفحو .ةفللاو
 ٌدحأ هّكردي ملو «هلبق ّدحأ هيلإ هقبسي مل ًاحاجن يبنتملا صوصن ةءارق كب حجن هّلأو

 :نيسيكر نيردصم نم لهن اهبلغأ 2 يدحاولا دهاوش ناف «هدعب
 ءيّنج نبال رسفلا وه يناّثلاو .(يناجرجلا يضاقلل ةطاسولا) باتك : :لوألا

 تام نأ دجي عّبتتملا َّنأل ؛بناجلا اذه 2ب (رسفلا) ىلع (ةطاسولا) انمدق دقو
 ةرابعلا سفن ًامدختسم يناجرجلا دنع نم اهمامتب يدحاولا اهذخأ دق دهاوشلا

 ('!ءيضاقلا اهب اهفّظو يتلا نطاوملا سفن ب اهفّظوو :هباتك ےب يضاقلا اهل دهم يتلا
 ,رسفلا كلذ دعب يتأيو .هسفن ناكملا 4ب ينج نبا دنع اهدورو يأّرلا اذه يفلُي الو
 نع ذخأي مل ينج نبا نأ تباّتلا نأ عم ؛ةريثك ْنكامآ ب هک رتشم نينثالا دهاوشو

 امهنم ًادحأ نأ ىلع ًاليلد كلتمن الو ينج نبا نع ذخأ يناجرجلا الو يناجرجلا
 ةلأسم يو .ًادحاو ًاعوضوم اجلاعو .نارصامتم امهو ءرخآلا لمع ىلع عطا
 مامت ابأ اميسالو نيثدحملا راعشأب ًاريشك دهشتسا يدحاولا نأ ىرن دهاوشلا
 يبأ دنعو يناجرجلا دنع زوربلا ديدش هارن ام وهو .مهريغو ساون ابأو يرتحبلاو
 ىرخأ رداصم نم فرتغا يدحاولا نأ فرتعن نأ انيلع كلذ دعيو . .لقأ ٍةبسسنب حتفلا

 صاخلا هعباطب هلمع عبط هنأو «ةريثك

 ,ةّيضورعلاو ةّيفرصلاو ةيوحنلا لئاسملا نم ًاريثك هباتك 2ب حتفلا وبأ دروأ دقو
 ءالجتسا ىلع ًاّبصنم همامتها ناك يذلا يدحاولا نكلو .هحرش تاموقم دحأ تناكو
 هآر ام ذخأ اذه عم .فدهلا اذه قيقحتل هجّتت امئاد ىلوألا هرظن ةهجو لعج .ىنعملا
 نا :لاقي نأ يضتقي فاصنالا ناک اذإو :هحرش ےہ هغرفأو ؛ينج نبأ نع نخألا بجاو

 نم وهو - يدحاولا يدي لوانتم نع ةديعبب تسيل امهريغو شفخألاو هيوبيس تافّلؤم
 هذه نذخأ يدحاولا ناب نادهشي تّبتلاو فاصنإلا ناف ,هسفنب اهسيتفا هّنأو -وه

 .اهيلإ هردصم ناك هّنأ دكؤي امم .هحرش ينج نبا اهدروأ ام قفو لئاسملا
03 

 هتامّلؤم 4 ٌةزراب ٌةمس تناك يتلاو :حتفلا وبأ اهب عتمتي 7 تر يتلا ةفارطلا حورو

 يدحاولا هب دهشتساو «یمزراوخلل هبسن تيبب دهشتسا ثيح ۳۷۷ ؛( ةطاسولا) رظنا )١(

 وهو « ةبسن ريغ نمم ينج نبا دنع درو نيح يف « يمزراوخلل هبسنو تملك ؛هحرش يق
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 ةعانصلاّرسو صئاصخلاك ينج هيك مها رثكأ اهنم خت مل هلأ ىتح ةع ةّماعب
 دهشت يتلا تاياكحلا نم ديفم ٍددعب ىتأو ؛ ,ريبكلا هحرش 4 ةيداب تناكو ٠ .بستحملاو
 ءاهنم ًاددع هحرش عدوأ يذلا يدحاولا دنع ًازراب اهادص ناك ؛هتفارطو هتفاطلب هل
 .ىرخأ ةرم اهردصم حتفلا وبأ ناك

 :نيرمأ ىلإ ٌريِشُت ينج نبا دنع صنلا دقن ةلأسم كو
 ةياورلا-آ

 حرشلا ابل

 حرش نأ ىلإ انرشأو ,قباس لصف ب اهنع ثيدحلا نم انغرف دقف ,ةياورلا امأ
 تائم هحرش ذي ديق دقو ؛ينج نبا ةياور قيث ةيثوتل أماه ًاردصم لّكشي يدحاولا
 ّدح ىلإ ةقفاوتم ناويدلل يدحاولا ةياور تناك دقو .هيلع امو هلامب يدحاولا هيف دقني نأ نكمي ٌلقتسم لمعل هدام لكشت اهتاذ دحب يهو «ينج نبال اهبسن يتلا تاياوزلا
 .يضورعلا وهو .هماصخأ مهأ دحأ ىلع ناويدلا ارق هنآ عم .ينج نب | ةياور عم ريبك

 ًامكح نوكي نأ ىلع ةردقلا هسفن دي يدحاولا ىأر صوصنلا مو

 مهتم مسق ىلإ راشأو ميم نيرخألا يدحاولا طمشي مل هاو . ينج نبا مهسأر ىلعو
 هيلإو ,ساسألا ردصملا وه ينج نباف ,توافت ىلع ًاقحال حرشلا كو ةمدقملا ك
 مادقإلا نإ :لاق نمو «دحآ اهيف هعراضُب ال فيرصتلاو وحّتلا ب هتعاربو « زفملا
 ىلع يناعملا ءالجتسا ذإ قفخأ هلا الإ ؟نيذه ےب ةعارب بلطتي ال يبدأ لمع حرش ىلع
 رعاشلا ءادعأ نيب طّسوت لداع مکح "' !يناجرجلا يضاقلاو .ًاديدش ًاقافخإ هيأر
 a هجروف نباو .ةدع نطاوم ےب رثعو قفخأ هّنكلو حاجن امنا هتمهم 2 حجنو .هيبحمو
 ٌةريثك تألز مدقلا هب تلو هنأ الإ ًاضيأ حجنو هيلع درلاو ينج نبا دقن 2 نيباتك فّلأ
 ينارعشلاو يضورعلاو يمزراوخلا اركي وبأو تسود نباو أ 'ليرعملا كلانهو . .هريغك

 . ةمتاثملا : يبنتملا ناويد حرش 0

 .ًارارم هدقت يف هيلع اسق هنكلو « يضاقلاب بجعم وهو ؛ةمدقملا «ن .م )0
 .ن.م )۳

 .ن.م (0
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 ؟يدحاولا لعف اذامف ؛ءدبلا 2 مهنم هفقوم ددحي مل نمم مهاوسو دابع نب بحاّصلاو

 رشي مل ولو حرشلا اذه 4 ًاعضاوتم يّرعملا ءالعلا يبأ روضح ناك نيح 4
 نباو يمزراوخلا ناك نيح و .ديعب وأ بيرق نم انهابتنا تفل ام ٌةحارص هيلإ

 أكيش لني مل ٍحرشو بلاقلا ىلع اهيف بوغرم ريغ ةياورل رداصم ينارعشلاو تسود

 ولو يدحاولا تبضغأ ةجردل ًالماحتم داّبع نب ٌبحاّصلا ادب نيح يو ءاضّرلا نم
 ناك هّنأب فارتعالا  يناجرجلا يضاقلاب رّكأتلا ىَّلجت نيح و .ًاعيرس ًارورم

 ىقبي ءيناعملا ءالجتسا 2ب رخآلا وه قفخأو ءاهقاس يتلا دهاوشلا رايتخا  ًاقّفوم

 قرات يضورعلا راكقأب ًانيعتسم .ينج نبا كلف 4 رودي يدحاولا لمع روحم

 يضفي مث ٠ ءاهنيب اميف صوصُنلا لخادتتو ءىرخأ ٌةرات ةجروف نبا صوصن أمدختسمو
 ,تيب لک حرش هب متخي نأ بحي ناك يذلا ريخألا مكحلا رارق ىلإ ةياهنلا 2 رمألا

 ب لاطأ دقو ,ءالؤه ىلإ ىلوألا ةرظنلا 2 ًايلومش ًاحرش لكشي ةلاحلا هذهب وهو

 .ًاعيمج مهيلع درلاو مهنم سابتقالاو مهراوح

 نبا مالكو ٌةرات يضورملا مالك دامتعاب ًارورم يتأي ينج نبال يدحاولا دقن ْنِإ

 نم لك ةسارد ىلع انيتأ دقو ءوه هيأر يتأي مث اعم امهب ًارورمو .ىرخأ ٌةرات ةجروف
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 هقفالسأ ءارآرمت دقو «يدحاولا دنع فقوتن فوسو لبق نم ةجروف نباو يضورعلا

 .ليلعتلاو قيلعتلا ىضتقي امبسح انعم

 :ينج نبا ىلع ةوسقلا -آ

 ينج نبا مالك درو ؛:ةجّروف نباو يضورعلا هخيش لعف املثم يدحاولا لعف
 مالك لقن دقف .ًانايحأ امهدحآب وأ امهب دهشتسا امدعب ؛ةيساقلا تارابعلاب ًاعوفشم

 ناك ول ؛لطخلا نم هللاب ٌدوعن :يضورعلا لاق» :؟'!لاق مث «يبنتملا لأس هنأو ينج نبا
 مث «يضورملا لاقام لوقلاو» :لاقو ء.يضورعلا مالك دورأ مث .«باوصلا باجأل هلأس
 ناب ًاينمض هرارقإ ةوسف ٍنم مالكلا اذه ث ام ةورذو «يضورعلا يأر ديؤي ذخأ

 . داقنلا ضعب اهب امر ٌةمهت يهو ؛هيلع اکا ٌعارتخا امَّنإو ءاذه هل لقي مل يبنتملا

ا مون نم دعب هبتنب مل نم مالك اذه» :يضورعلا مالك ديؤي ىرخأ ةرمو
 «ةلففل

 ٥٩۷ ؛يدحاولا حرش (1)
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 .«موملم ءادوسو سوه ينج نبا هركذ امو» : )لاقو .هريسفت ىلع هقفاو ذإ 5 ١ 8 هلال

 نأ دعب هلوقو ,«سسوش حتفلا وبأ لاق يذلا» ( و « اذه 2 أطخأو» :( !هلوقك «ينج نبا ءارآ ىلع یدحاولا تاقيلعت ىلاوتتو ."'اضیأ سوهلاب هماهتاو .ًارارم يدحاولا ةوسق نم جني مل ةجروف نبا نأ ىلع .«تلطب حتفلا وبأ اهيف عبوُت اذإو ,ةديصقلا هذه نساحم نم تايبألا هذه :ةجروف نبا لاق» :()لاقو «ينج نبا مالك لقن دغو
 دقف ريسفتلا اذه لثم تيبلا اذه رّسفي نمو» : ينج نبا مالك ىلع ًاقلعم هلوقو ,«ًاكيش هلاق ام سيلو» "وأ «ءيش ے تيبلا ىنعم نم سيلو» :"!تيبل هحرش ركذ
 .0"لاقو .ينج نبا مالك در دقو «ريسفتلا اذه  داجأو نسحأ دقو» :هلوقب ةجروف نبا مالكل هدييأت مالكلا اذه ةرارم نم ديزدو «هریغ رغو هسفن حضف
 .ًالعف هناكم ے هدر ناكو «هرکذ ام ىلع ىنعملا سيلو»

 مارشلا هيلإ راشأ ام وهو .هدودر لك يب ًابيصم نكي مل يدحاولا نأ ىلع
 :يبنتملا لوق دنعف .نوقحاللا

 نايقتلتو هب ناقّرفتت ملحم نيتجاجع نيب ءام او
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 :('!هلوقب نايبتلا ٌبحاص درو ««مورلا نولتاقي اوناك ام رهّتلا روبع دنع مُههّنأل ؛ركذ
 اولتاق اذإو يناثلا تيبلا ليلدب حتفلا يبأ ىلع يدحاولا ٌدرل هجو ال :انخيش لاقو»

 نايبتلا 4ب هدجن درلا اذه لثمو .«هجو ال هجو فلأ حتفلا وبأ لاق امل ناك رهنلا دنع

 .ًاريثك ماظنلا 2 كوتسملا نبا دنعو .ًانايحأ
 ع 3 ع و 8

 :يبنتملا لوق دنعف .هّلحم 2 سيل ًادر ًاعم ةجروف نباو ينج نبا مالك دري ًانايحأ وهو
 للزلا نم ىتؤي ال كّيأر ُنأِب 2 يتفرعم قوف الإ يمون ناكام

 ,ةجروف نبا حرش درو .تيبلل هحرش اهعم درو ء(يتفرعم دعب) ينج نبأ ةياور در

 هيف لعج < ًاديعب ًابهذم تيبلا حرش 4 بهذو .«باوصلا نع دعب دق امهالكو» : لاو
u2 0 ما م 0 2  

 . هلواتت لهسيو ىنعملا ميقتسي اهيو .عقاولاب قصلأو ةغايصلاب قيلأ (دعب)و

 :يبنتملا لوق دنعف ءًاعم يضورعلاو ينج نبا مالک دری دقو

 لداعلا ٌةمسق امهيفهل رئاج معي بر ضب

 ىتأ ام نأ ىلع .«...نيذه نم رهظأو» :('!لاقو .يضورعلاو ينج نبا يآر دروأ

 .هالاق امم رهظأ نكي مل هب

. 7 0 00 3000 5 . 
 ىنعم ب يدنعو» :( !لوقيو ؛يضورعلا مث ينج نبا مالك دروي رخآ ناكم 2ےو

 يتأي مث ءهيلإ ايهذ امم ةباصإ رثكأ هداهتجا نكي ملو .«ماركذ ام ريغ تيبلا اذه

 الكود :("/لوقيو ءهریغ مالكو ؛ينج نبا مالك دروي ذإ ,رخآ ناكم 4 فيطللا دقتلاب

 :يبنتملا لوقل همهفو ينج نبا ةياور در دقو ٠ .«فيعض نيلوقلا

 )١( ؛نايبتلا ٤/۱۷۷ .

 . ٤۹۳ ؛يدحاولا حرش (۲)

 ن .م (۳)

 .0(0؛ن.ھ (:5)

 ىلع حتفلا : رظنا «ةجروف نبا وه يدحاولا همسي مل يذلا «هريغ» نأ ىلع ٤٤۸ ؛ن .م (5)

 نعم لمتحيو» : لاق هنكلو « ينج نبا مالك ىلع ةجروف نبا قفاو دقو ۲٠١ ؛حتفلا يبأ

 ْ . «هيلإ بهذ اغ دوجأ
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e[امهيف عفرلاب] هؤدب قرف نم روسلا نأك تحضاف ش 3 ر م. م 8 .. 

 2 هارتو. «هانعم الو تيبلا ُظفل ميقتسي آل ةياورلا هذه ىلعو» :"!لاقو
 .«ىنعم ٌديفُي ال !ذهو» : :")لوقي ينج نبا مالك ىلع قيلعتلا ضرعم

 .اهّدري نأ نود ينج نبا ةياور ريغ ةياورل هدامتعا يتأي فيطللا دقنلا نمو
 :ىور دقف

 ..[تيبلاإ ....رُقلا َنودو ماهسلا نود

 ا !لاقو
 فيس ليخ يتأت هتدوربو ءاتشلا لبقو هترارحو فيصلا لبق يأ»

 ىورو» :لاق هنكلو ؛يتاشملاو فئاصلملا يتوزغ 2_ لاحلا عقاو روصُي هنأكو « ةلودلا
 .هرظن ةهجو هل لّلعو .«[رارفلا نم ٌرفلا نودو [مهس درفم] ماهسلا نود: :ينج نبأ
 :یور ذإ ,ةديصقلا سفن نم رخآ تيب ب كلذ لثم لعغو

 ..[تیبل يبلا] ةبهلس ةبهلاس لک امانقب مكقشت

 .«ءاهسرافب يأ ءاهاتفب ينج نبا یورو» :لاقو . 0 508

 :ينج نبال هتقفاوم -ب

 ٠ .يبعلا لوق دنع هنأ هيلإ راشأ اممو .رشُي مل ما اهيلإ راشأ ة دا دک ئاما ينج نبا
 ةواقرو هّفرط تنأٌرظان هنم مويلا رخآ كنع يشني

 انذخأ نإ حودمملل حيبق ًءاجه اه: يضورعلا قيلعتو ء«ينج نبا مالك لقن
 .«ينج نبا هلاقام ةوحلاو» :الئاق بقعي مث .« حتفلا يبأ لوقب

 ءانركذ امك هحرشو «ينج نبا ةياورب ذخأ يسلدنألا هديس نبا نأ ىلع ۸ ؛ن.م ()
 . ۲٤٤ ؛يبنتلا تايبأ لكشم حرش رظنا

 . ٥۳۰ ؛يدحاولا حرش ()

 0ن .م ()

 01 ؛ن .م )6(

 ۷٤١-۷٤۲. ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (9)

 ل £ =



 :هلوق دنعو

 دجأ يذلا قوشلا ىلع ىبلق ناعأ مكنيبو ينيب ام تركذت اذإ

 نم رهظأ ينج نبا لوقو» :!'!لاقو «يساقلا يضورعلا درو ينج نبا حرش ركذ
 .«يضورعلا لوق

 تعمسو» : "راق ثيح .هتعانقل ًازيزعت يضورعلا مالك 4 یری رخآ ناكم يو

 «هولاق ام دوجأ حتفلا وبأ هاكح يذلاو «تيبلا اذه 2ب سانلا رثكأ دق :لوقي يضورعلا

 .يمزراوخلا ةياور بيلغت ىلإ هعفد .ءكش 4 يقب ناك نإو

 :يبنتمل | لوق دتعو

 درولا نم ءانإ ف تبسب نعرك ١> هّسفن ضرعي ءاملا نيجتسا ام اذإ

 5 ۲( ترحل ت 8 . 8 3
 هلاك ام سيلو» 1 !لاقو .يساقلا يضورعلا درو ؛:ةحرشو ينج نبا ةياور لقن

 .«باوصلا نع ديعيب ينج نبا

 :هلوق دنعو

 ال مأ سالا اهمسا ثنا اذل ير دأالف اهيف تايناغلا ميش

 رهظأ هّنكلو .يناوغلا ةبشت اهنأل نت مل اهنأ ملعي وه :ينج نبا لاقو» : لاق
 .حتفلا وبأ هيلإ بهذ امل ًاضر نع رّبعي اذهب وهو «رعشلا ةعنصو ظفألا ةبوذعل ًالهاجت

 :هلوف ديعو

 2010 هل 9 8 - 3 3 0
 لحاسلا 4 جوملا هرسمعيو ةقاسس نسع جلل رمشي

 ينج نبا لوقلو» :!لاق مث .هيلع ةجروف نبا ضارتعاو ينج نبا مالك دروأ
 هيلإ ىمر يذلا ديعبلا ىنعملا ىرقتي ذخأو .«...ةجروف نبا هيلع فقي مل ٌنسح هجو

 م )١(

 م (0)

 .ال66؛ن.ما (9)

 م (:)

 م )٥(

۷~ 



 :هلوق دنعو .حتفلا وبأ
 قتاوعلا روحن كب الإ ليخلا نع ةشاشر ريطت ام ىتح نعظلا ىتأ ى 5 . و < - 50 40 ¢

٠. . nF 
 ,ةجروف نبا ةياور اهّفسم ًامات ًافوقو حتفلا يبأ بناج ىلإ فق هارن لب . ينج نبا ةياور در ىلع هقفاوي ملو ؛ةجروف نبا ةياور ركذو .هتياورو ينج نبا مالك ذخأ ل 55 - 3 - . -

 :هلوق دنعف

 - - 5 4 5 .٠ .٠
ًٌ 

_--1 
 لغاش دوجلا نع اتقو اهل سيلو هفك برغلاو ضرألا قرش ربدت و

 ,ءلهاج ريغ هلوقي ال لاحم لطاب هلاق يذلا اذهو» ("):لاقو .عفرلل هليلعت دقتناو «اضر تشو اهل سيلو :ىورف .تيبلا اذه 4 ةجروف نبا سوهتو» : لاق
 :يبنتملا لوق دنعف .وحنلا لئاسم ذب حتفلا ابأ قفاوي :بهذملا يرصب يدحاولا نإ :لوقلا اننكمأ امير لب .«حتفلا وبأ هاور ام عنمي سيلو» :(لاق ةجروف نبا نأ ىلع

 ماتغألا ةّبضو باح ورمع انقلا لعف ام هلل الأ ًالهم

 .هنوزيجي ال نّييرصبلاو .هنوزيجي نييفوكلا نأ ىلإ راشأو ءرسفلا ينج نبا هب دهشتسا امب دهشتساو .هيلإ فاضملا ميخرت زاوج مدع ىلإ بهذ
 ىلع هعم َقْمَّتاو :ةيغالبلا سيياقملا ضعب ينج نبا نع يدحاولا ذخأ دقو

 :يبنتملا لوق ينج نبا تمن املثمف ؛هحرش ايانث ذك اهنم ةريثك رومأ
 ٌدلاخ كاب ايندلا تئل هتيوحول ام رامعألا نمت بهن

 :هلوف دنعو .يدحاولا لعف ,لوجوملا حدملا»ب

 ٌراشعلاو يلاتملا تريسحت ىّتح ًءاديبلا ريثعلاب ىّطغ

n 
 ( 0؛ن .م 016 .

 .هكاون.م (5)

 .ن.م (۳)
 . 587 ؛حتفلا يبأ ىلع حتفلا (4)

 ىور يدحاولاو «نوّتلاب (امانغأ ) ىور ينج نبا نأ ىلع ؛017 ؛يدحاولا حرش 00(
 . (متغ) ناسللا رظنا .ن ولهاجلا : ماتغألاو .ءاتلاب (ًاماتغأ)

 1/١ ؛رسفلاب نراقو «(8) تيبلا 00۷ ؛رظناو « 411 ؛يدحاولا حرش )0

EA — 



 )راقو «(تريخت) يمزراوخلا ةياور ركذو «ينج نبا اهاور امك (تریحت) ىور
 .«حصأ ينج نبا ةياورود

 هك ءم ©

 :يبنتملا لوق يفق ءهيلإ اهبسني
 لّطَخلاو يعلا نبع ةّيلهاجلا # ١> ُهدجنٌت ءاجيهلا يبأ نبال ٌحدملاو

 ةلودلا فيس حدم هّنإف ,يماّنلا ساّبعلا يبأب ضيرعت اذهو» :"!يدحاولا لاق

 يذلا ينج نبا هركذ امل ىدص وهو. « ةيلهاجلا 2 اوناك نيذلا هءابآ اهيف ركذ 5 ةديصقب

 دق ءارعشلا ضعب ناك :لاقف اذه نع هّتلأس» :©)لاق ذإ .هسفن رعاشلل لوقلا بسن

 رجعم 4 يرعملا راشأ امنيب «(يمانلا) ينعي هفالسأو هدادجأ ركذف ءةلودلا فيس حدم

 :رعاشلا لوق دنعو .ربخلا اذهل ردصمک ةحارص ينج نبا ىلإ دمحأ

 ؟مجع الو برع ال كدنع زوجت ةةنعز رعلشلا لوقت ظفل ياب

 .“رسفلا 2 اهدروأ امك ينج نبا نع اهذخأ ,ٌةفيرط يدحاولا لقن

 :هلوف دنعو

 ماتيألاوبأ اهّبحاصف تلاح ةينك نالف يبأ لك ٌءارذو

 ناك اذإ لک دعب عمي يذلا مسالا 7 :لاقيف ءاذه نع ٌلأسي» : 0

 ىلع ًٌةينك بصت» :“ !يدحاولا لاقو . «ٌدركن الإ نوكي الف .ةعامج ىنعم ًادحاو

 2 ًادحاو ناك اذإ (لك) دعي ام 2 ؛نالفل ا بأ كك :هريدقتو ؛نالف يبأ نم لاحلا

 ينج نبا لاف

 )١( نم ۷.

 . ٤۹۰ ؛يدحاولا حرش )۲(

 .(؟1) تيبلا ۱۷۹ ؛ةديصقلا « يناثلا ءزجلا ؛رسقلا ()

 . ۲۷۲/۳ ؛دمحأ زجعم (6)

 . ٤۸٦ ؛يدحاولا حرش (5)

 )۳١(. تيبلا ۲۲۳ ؛ةديصقلا ؛ثلاثلا ءزجلا ؛رسفلا ()

 .(۲۷) تيبلا 25745 ؛ةديصقلا ءن .م (۷)

 ٥۲۵ /7 ؛دمحأ زجعم رظناو «097 ؛يدحاولا حرش (0

~6۹ - 



 .«ٌةركذ الإ نوكي ال ةعامج ىنعم

 لئاشلا نبل ةحوبصمو ةل_ّينيدر لک نيقلف :ىبنتملا لوق دنعف .هيلإ رشي ملو ءينج نبا نع ةريثك اصوصن يدحاولا ذخأ دقو

 e 1 4 . 8 نع درو مالكلا اهو «« اهديري وهو ,ةلئاشلا نم ءاهلا فذح» ,')ىدحاولا لاق
 8 2 م

 ۶ و
 .ًالعف رعاشلا ٌرواحي ناك ينج نبا نأب رقي ناك هنأكو ,"!يبتتملل ًابوسنم ينج نبا

 :هلوق دتعو

 قئايألا ٌرمح يلحلا رمح نئاعظ اهّضرأ َسنِإلا ٌركقت ةالَف لكب

 .هيلإ رشي ملو .ًايفرح ينج نبا "مالک وهو .«سنإلاب اهل دهع ال ,تاولف غلب ىتح مهبلط ےب دعبأ هنأ ىنعملاو ءراسيألا يوذو كولملا قون يهو رمح ٌنهقوُتو ؛بهّذدلا ءيييلح :يأ .يلحلا رمح ٌنئاعظ» : لاق
 ش :يبنتملا لوق دنعف .ًازورب رثكأ يدحاولا دنع تناك نإو :ةرهاظلا هذه ٿب يدحاولاو ينج نبا نيب ًاكرتشم ًامساق دجنل اننإو ,رعاّشلا ةعارب رهظُتو ٠ رشلا ينغُت يهو ءليلعتلا ةرهاظ يدحاولا دنع زربتو
 ديمالجلا ل ليخلا كبانس حبت همسا نسم فرح لو

 .هحرش تامس مهأ ىدحإ تراص ىتح «هذه ليلعتلا ةرهاظب يدحاولا علوأ دقو ,«فورحلا كب نيعلا لكش يكحت ليخلا كبانس راثآو ءيلع هنأل .نيعلا ةلوئلا فيس مسا نم فرح لوأ» : لاق

 س
 ۳۹۸ ؛ يدحاولا حرش 000

 (90) تيبلا ۱۷۳ ؛ةديصقلا « يناثلا دلجملا ؛رسفلا 00
 . 5514 ؛يدحاولا حرش م

 . كانه رظنتلف ءذخألا تالاح ىلإ ًاريثك انرشأ اأ ققحما رمّنلا يف دجتسو .(18) تيبلا 16 ؛ةديصقلا يناثلا دلا ؛رسفلا 4
 الراو (۷) تسیلا ۵۷۷و , 71و ۲۲و ۲۱ تاييبألا ۷۱٥و ؛(۳۳) تبيبلا 56١ العم رظنا )030 . ليلعتلا اذه هل قري مل يذلا كانه ديحولا قيلعتو 1۲۳/۱ ؛رسفلا رظناو . ٤۳۳ ؛ يدحاولا حرش 2(

 .(13) تيبلا ۷1۹و )1١(: تيبلا ۷1۸ر )٤٤( تیبلا 7616و (0) تبيبلا

 س عمود



 روعّشلاو سفّنلاب دادتعالا ةرهاظ حرشلا اذه ب امهنيب عمجت اميروا

 أيرط يشنني ناك دقف .يدحاولا ىدل ًازورب رثكأ ىرخألا يه تناكو .قومّتلاب

 .سفنلاب ٌةزعلا هذخأتف ؛نيرخآلا ىلع عنمت أتيب حرشی نأ عاطتسا هنأ رسي امدنع

 دقف ءرعاشلا راوحب يَّنج نبا رختفا نئلو «هرورغ يضري ام هسفن ىلع ن غيسيو

 :يبنتملا لوق حرش دقف ؛هزومر كفب يدحاولا رختفا
 ُفشكلا فشكناو دقفلا مادف هيلع 2 انششك ماد هلثم اندقفاّنو

 ولو .هتنّيبو هترمض امك ًايفاش ًاريسفت تيبلا اذه ّدحأ رسفي ملو» :لاقو
 لاط ةدسافلا تاياوّرلاو ةلوذرملا مهلاوقأو تيبلا اذه 2 ساّنلا طبخت تيكح

 بارعإ نم دحأ رسفي ملو» :''!لوقي ءرخآ تيب حرش ىلع هل بيقعت كيو . .«بطخلا
 :"!ةشلاخ هرم لوقيو «تقولا اذه ىلإ اركب تيبلا اذه ناكو ءهترسف ام تيبلا اذه

 .«دحأ هيف ملكتي مل امم اذهو» :")هلوقو «هترسف امك تيبلا اذه ّدحأ رسفي ملو»
 وه ماقف ءىنعملا كاردإ نع ًازجع تايبألا نم ددعل حتفلا يبأ ريسفت مدع ىري ناكو

 دنع اهدجن ظافلأل ن قفومو قيقد رايتخا وغلا يدحاولا سوماق لو . ةّمهملا هذهب

 .("!(اهريغو ...لّكحلاو ةّراّثلا و حيلجتلا) لثم ينج نبا

 فقوتن ملو ؛ينج نبا حرشب يدحاولا حرش طيرت يتلا ةزرابلا حمالم لا ضعب هذه

 اذه نيب طبرت ةقالع ال ذإ ؛يناجرجلا يضاقلا وأ دابع نب بحاصلا 4ب هئارآ دنع

 حرش ىقبي لمجملابو .هنم ّىفعم ثحبلا اذه ءرخآ ٌناكم كلذل نوكيو .ينج نبا حرشو
 نكمملا نم ناكو ءقالطإلا ىلع ينج نبا حرشب ةقالعلا تاذ يبنتملا حورش مهأ يدحاولا

 لك غرفأ دقو .(نايبتلا) وأ (ماظنلا) هحرشو وتسملا نبا دنع ًاريثك وأ ًاليلق فّفوتن نأ
 هيذاجت امو «يدحاولا هيلدو ينج نبا اهتمدقم ےو .هيتفد نيب ةريثك ًاحورش امهنم

 نيركنم اهاضدو ٌةرات ناسحتسالاو اضرلا نيعب اهيلإ ارظن ٍدودر نم داقثلاو حاّرشلا
 وه امم ريثكب ًازورب رثكأ (ماظنلا) بحاص دنع هارن ام. اًدهو .ىرخأ ٌدرات اهتّيباوص
 .(نايبتلا) بحاصلا دنع

 )١( ؛يدحاولا حرش ۱۹۹ .

 .1-١9١117؛ن.م (؟)

 ةرابعلا سفن رركي (17) تيبلا 5١73و ۱۹۹ ؛ن .م (۳)

 . ًالثم 0۸۷ ؛يدحاولا حرش رظنا (5)

 - لإ



 :ىبنتملا بيطلا يبارعش نم ينال تايبأ ريسفت :هباتكو «يرحعملا دشرملا وبأ .ه

 مع نبا ناك يذلا يرعملا ءالعلا يبأ ذميلت ,"!يّرعملا يلع نب ناميلس دشرملا وبأ وهو
 نخأ دعب ةرعملا ةردافمل رطضا مث : .نامعتلا ةرعم ءاضق اذه دشيرملا وبأ يلو هدلاو

 ةنس كب لجألا هافاو نأ ىلإ اهب اهب ماقأ ثيح .رزيش ىلإ لقتناو .ه457 ةنس اهل جنرفلا
 .يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأ 2 يموت هنأ دقتعنو ,ةفورعم ريغ

 يبأ ىلع ذملتت دقو. .(ًاديجم ًارعاشو ًاحيصف ًالضاف ًابيدأ دشرملا وبأ ناك
 وبأ ىلدأ دقو :يبنتملا بيطلا يبأ رعشب مامتهالا نذخأ هنعو .هب رّثأتو .يرعملا ءالعلا
 اذهب هاه اتك هل انلصوو ءيبنتملا رعش نم ةلكشملا تايبألا ةلأسم ے هولدب دشرملا

 دشرملا يبأ راصتخا :يبنتملا بيطلا يبأ رعش نم يناعملا تايبأ ريسفت :وه :نأشلا

 ةلكشملا تايبألا نم ًاريبك ًاددع باتكلا اذه نَّمَص دقو ."!يرعملا يلع نب ناميلس
 يتلا تايبألا ددع غليو ؛:هعوضوم ےب بتكلا مخضأ نم ربتعُي ثيحب :يبينتملا دنع
 اهب دهشتسا يتلا دهاوشلا ددع غلب هنأ امك: تيب (0۸۹) يبتتملا رعش نم اهلوانت

 .نيثدحمو ب ءامدقل دهشتساو .ةرم نم رثكأ اهضعب دروو تیب ضعب وأ أتيب )٤۱۷(

 رعشل ةبسنلاب ,ةّنَسلا هذه نس نم وه ينج نب | نإ :لوقلا انفلسأ نأ قبسو
 ىلإ لصوتي ال ,راعشأب يتأي نأ دمعتي ناك هسفن رعاشلا نأ ركذ امدنع ٠ :يبنتملا

 .هلاثمأ ةرقابعلا الإ اهيناعم

 يتلا تايبألا كلت ىلع حاّرشلا حورش ضعب رصتخا هنأ ينعي امك «هدئاصق ضعب

 . ٤٤-0٥[ /7 ؛رصقلا ةديرخ (1)

 . 507 ؛ءالعلا يبأب ءامدقلا فيرعت رظنا (۲)

 ضايع نسحمو فاوّصلا دومحم دمحم دهاجم نيروتكدلا قيقحتب باتكلا رشن اذك ()
 كلما ةعماج تاروشنم نمض « 191/4 ةنس قشمدي ثارتلل نومأملا راد نع ردصو « ليجع

 «باتكلل ناهبن هلالا دبع روتكدلا دقن رظناو . ةمركملا ةكم «ةعيرشلا ةيلك «زيزعلا دبع

 ءا/53 :ص ,1986 :؛تيوكلا «يناشلا ءزجلا «(۲۹) دلجملا ,تاطوطخملا دهعم ةلجم

 . اهدنع فقتل ردجي :ةّدع تاظحالم دقانلا زواجت دقو

 . 1۸١ ؛يبهولا حتفلا ()

 ها کک ل



 يلإ ىهتنا ام عمج هتقفاوم رثوأو هّقح بجوأ نم مهنم ينلأسو» : :('!الاق ذإ ءاهراتخا

 ىلعو «راصتخالاو زاجيإلا ليبس ىلع روكذملا يبنتملا ناويد يرسفم لاوقأ نم هملع

 ساسألا هرداصم ّنِإَف «ناويدلا حورش ىلع فكع هنأ ركذ دشرملا ابأ َّنأ نم مغُرلا

 :هتمدقم 4 اهدّدح ٌةثالث

 :هياتك # دروأ دقو» :!اهلوقب هحدتما دقو ءيرعملا ءالعلا يبأل يزيزعلا عماللا ١.

 هل سيلو «هاوس ىلإ هعم ةجاح الو ,هادع امْيف هدئاف الام يزيزعلا عماللا

ا فونص نم عمج امل ةلاطإلا ىوس ٌدخأم هيلع
 ىلع تأي ملو ,ركذ امك بادآل

ًاقالطإ «دمحأ زجعم» ب فورعم ا رخآلا يرعم لا حرش
 . 

دتما دقو «ينج نب حتفلا يبأل "ارسفلا .۲
 هباتك ةرايع طسب هّنإفد : :هلوقب هح

 دحاولا تيبلا بلاط نأ هيلع باع هّنكلو 0 هب ىتأ ام مظعم وحلا لعجو

 .«“هبلط كاردإ لبق ةاحّتلا بهذم فالتخا 4 تاحفص ةّدع ينفي»

 هقفاو هّنأودبيو ؛ةجروف نبال ؛ينج > نيأ ىلع ينجّتلاو حتفلا يبأ ىلع حتفلا 7

 هدقتنا هنكلو «كلذب حرصي نأ نود هيلإ لصوت امب بجعأو «هب ىتأ ام ىلع

 اميف هللا همحر ةجّروف نب يلع يبأ ذاتسألا فينصت صلخي ملو» :هلوقب

ظافلأ نم ينج نب حتفلا يبأ خيشلا | ىلع هّمقن
 درلا 2 دصاقمو ةديفم ريغ 

 مدق اهريغو ةيساسألا رداصملا هذهب ةناعتسالا دعبو . «ةديشرلاب تسيل هيلع

 .هنع رظانلل ىنغ الو هنم بال امد هتّمض ًازجوم ًاباتك انل

 لوألا ماقملا ج ءالعلا ابأ حضي هنأ یری ءهباتک 2 دشرملا يب بأ لمعل عبتتملاو

ني هيلإو :ىلثم ا هتودقو ؛ لوألا هخيش وهف
 هباتك نّمْض دقو «لصفلا مالكلا فرص

 )١( ؛ةمدقملا ٠١.

OÙ. م. )0( 

(r)انّنكلو «يبهولا حتفلا نم ًاريشك سبتقا لب « ؛رسفلا ىلع هسابتقا رصتقي ملو 16 ؛ن .م  

 .رسفلا ىلع قبطني هاندروأ يذلا هفصو ّنأل ءرسفلا اندّدح

مهعيمجو ؛ةلأسملا هذه هيلع اوذخأ ينج نبا ٌيدقتنملكو «ن .م 2(
 اع دافتساو «هب رثأت 

 . ةغللاو رعشلا دهاوش وأ وحنلا لئاسم نم هباتك يف دروأ

 1١1 4ن .م 2(

 ءنام (5)

 س قا سل



 نم ينج نبا حرش هدعب يتأي مث «يزيزعلا عمأللا :هحرش نم أدج ٌةريثك ًاصوصن
 جهنم قفو هصوصن داريإ 4 راس هنأ الإ .ليلق ذنم كلذ انلسلس امك ةيمهألا ثيح

 ينج نبال ًاحرش تيب يأ ىلع همالك نّمض اذإف « ءيخيراتلا لسلسّتلا هيف ىعار ددحم

 .لسلستلا بسح مهنع ِسبتقْلاِب هعبتي مث ًالوأ ينج نباب أدبي ءهريغو

 ًايهتنمو ةزمهلاب ًاكدتبم ةيئاجهلا فورحلا لسلست قفو هباتك يرعملا بتر دقو
 يّرعملا نأ مغرو .هيباتك 2 ةجروف نباو هيباتك 4 ينج نبا لعف ام رارغ ىلع ءايلاب
 .هباتك ذك رثأ يأ اهل دجن ال ًادج ٌةماه ًاحورش نإف .ةريثك ًاحورش عمجو أرق هنأ ركذ

 ام ىلإ يمري وهو «هديس نبا حرشو هب دهعلا بيرق وهو .يدحاولا حرش اهنيب نمو
 ءامسأ ركذ دق ءدشرملا ابأ نأ ىلع .يبقتملا دنع ةلكشملا تايبألل دقن نم هيلإ ىمر

 نمو ءةقيرط نع الإ انلصت مل ًةماهو ٌةريثك ًاصوصن هباتك © غرفأو .نيرخآ حاّرش

 دقف ءةجروذ نبا ةبترم يزاوت هيدل ةمّدقتم ةبترم ب يتأي يذلا يئاسحألا ءالؤه نيب

 .دقّتلاب هل ضرعتي ملو .همارتحا طحم ناكو .حرشلا اذه ذب ًةريثك تاّرم هركذ درو

 ءصَّنلا مهفت 2 عيفر ٍ,قوذب عّشمتي ناك هنأ ىلع اهب ىتأ يتلا صوصُنلا ةءارق لدتو
 يبتتملا ناويد حرش يئاسحألا نأ ودبيو ءاهب هعضو يتلا ةناكملا دشرملا يبأل رربت
 يرعملا دشرملا يبأ باتك ةحاسم هيلإ ةبوسنملا صوصتلا تّطغ ذإ ًالماك ًاحرش

 :يبنتملا لوقل هحرش رظناو ءاهنم تايبأب دهشتسا يتلا ياوقلا لمجمب
 ٌءاوح اهلسن دلومب تمقع وه كنم ذّللا ىرولا اذ نم نكت ملول

 الولوءامهنم نوكتل ءاوحو مدآ قلخ امنإ ىلاعت هللا نإ :يئاسحألا لاقو» :'!لاق
 ينج نبا حرش الإ تيبلا اذه © دروي ملو ءيوحن دهاشب هدرأ مث ٠ .السنأ امل كلذ

 :تيبلا ىور دف ءهيدل ةيمهأ تاذ هتياور تناكو ؟ "يئاسحألا حرشو

 باكر جاجُيلل ينانب ريغو ٌةَيمر يناوفلل يداؤف ريغو

 )١( ؛يناعملا تايبأ ريسفت 7١ .

 )(  eكال ‹ 1 ؟رظنا ١16 £  £1ت A CY 45فكل فتعلا

  ° A AAكلم للنت لك  IIT CVE CIYA CITY c40 131نوم
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 ينعي جاجزلل ةحيحصلا ةياورلا :يئاسحألا لاق» : :'راقو
 لثم رمخلا ةيعوأ

 :" ينج نبا ةياور ىلع دري اذهب وهو «كلذ هبشأ امو ةنينقلاو مامجلاو سأكلا

 .خر عمج خاخّرلا

 :يبتتملا لوق دنعو

 اوعجُف مهايإ مگالتق ناک مكئامد 4 ًاماين مهومتدجو

 ثربغ : :لاق بيطلا اأ نأ يعيرلا ىسيع نب يلع نع يئاسحألا ىورو» : راق

 لاحلا ةدش نم مورلا ىلتق نيب اومان دقو ؛نيملسملا ةعامج ثيأرط :ةليللا كلت ت

 :دوتامأ ًاقمر هيف اودجو نمف ,ىلتقلا نوكرحي مهنم أ اموق تيأرو :مهتباصأ يتلا

 .« اذه لاق كلذلف
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 كلذ 2 هقيسي هلو .تالامتحالا لک ىلع تييلا بلقب ةب يئاسحألا نأ
 يدحاولا ىتح

 :ينبتملا لوق دتعف «كلذ ىلإ ظافلألا هتفعسأ ام د ةركفلا بيلقت ةرثكب فرع يذلا

 ليبسلا اهّقرفم نأ كريسل ىّنمت ف يرطغ ةاوش لكو

 لك نأ اهنمف «هوجولا نم ًاريثك لمتحي تيبلا اذه: :يئاسحألا لاق» : : راق

 ىلع ريست نأ ةبحملاو كيلع ةقفشلا عضوم دوي كئلوأ نم ديّسلا وهو ؛شيرطغ

 ممتا اهنمو ء[تيبلا] .. .ليخلا كل تلحترا اذإ انآ تيل :هلوق ىلع ًالومحم هقرفم

 نمأتل كل قرط مهفرافم نأ نودويف «كنم برقلا ىلع اهكلست يتلا قيرّطلا نودسحي

 .094ن.م )1١(

 . ةياورلا هذهب ينج نبا درفنا دقو ١///47« ؛رسفلا رظنا (۲)

 نأ بيرغلاو « ةياورلا هذهل ساسأ ٌردصم ينج نبا نأ ىلع « 140 ؛يناعملا تايبأ ريسفت )م

 امل :لاق : يبنتلا يسثّدح» : ينج نبا لاق ۹١« ؛يبهولا ألا رظنا «هنع وري مل يئاسحألا

 نورظنيو «مهنوللختي ىلتقلا ىلإ نوملسملا ءاج ,هباحصأ لتقو « قتسمدلا ةلودلا فيس مزه

 فيس لاغتشال مهولتقف نيملسلا ىلع نوكرشملا كأ كلذك مهانييف «هولتق قمر هب ناك نم

 مهف «مهوعجف مكالتق نأكف ءمكالتق ءامد يف يأ ,مهئامد يف :لاق كلذلف « مهنع ةلودلا

 )١١(. تيبلا (۱۳۷) ةديصقلا ؛ يناثلا دلجلا ؛رسفلا رظناو ««مهيلإ نوعجري مهنيب ٌدوعق

 )٤( ؛يناعملا تايبأ ريسفت ٠١١ .



 كفوخ نم نوساقي ام ةدشل مهن اهنمو ءاهيلع ترس اذإ َقرُّطلا ٌنمأت امك كتوطس
 ملا قرم سأرلا نم قرغلاو رأل ع دب بارت ماو ارضي ملجأ نت

 دقو مارشلا نم دحأ دنع هدجن مل ءاصقتسالا اذه ٌلثمو ٠ «اهانركذ يتلا هوجولا
 هيف نأل ؛يئاسحألا مالكب يتأي ناكو ٠ .ةرم ريغ هباتك ىلإ هلقنف «دشرملا وبأ هب بجعأ
 :يبنتملا لوق دنعف .ةدئاف ةدايزو هريغ مالك نع ٌةلضف

 ملزلاب راسيألا ىضر نبقل امي اوضرو مهحامرأ اورطخأ ةملغ 2ے

 .ءابصنأ ةثالث هلو ٌبيِقّرلاو .نابيصن هلو ُمأوَّتلاَو ؛دحاو بيصن هلو دفلا :ةعبس مالزألا :يئاسحألا لاقو» : :("!لاقو ,ءالعلا يبأو ينج نبا نم لك حرش دروأ
 .ءابصنأ ةتس هلو زئافلاو ؛ءابصنأ ةسمخ هلو سفانلاو ءايصنأ ٌةعبرأ هلو حفصُماو
 ٌدفلا بحاص ذخأ ٌدفلا هليسرلو ٠ .ىّلعملا مهدحأل جرخ اذإف ءءابصنآ ةعبس هلو و ىّلعملاو
 .ءاهعيمج 4 سايقلا اذه ىلعو .مهسأ ةعبس نمثلا نم مرغو ٠ ءًامهس روزجلا نم

 تاذ ىئاسحألا صوصت ىرن كلذل أمات ًاكاردإ كلذ كردي دشرملا وبأ ناكو
 اوتأي ملام دروي وأ نيرخآلا لمع لمكي ام اهيف ىري امدنع اهمدقب ؛هيدل ةيمهأ
 :ينبتملا لوق دنعف ؛هيلع

 انّيه اهنم ثيساق يذلا سيل ٌةيوقع هيلع يل َكّقارف ىحضأ
 نم راس ام [رامع نب] ردب نع فّلخت دق بيطلا وبأ ناك :يئاسحألا لاق» : "راق

 ؛بئاغ تنأو هّثيتأ ا داؤفلا نطف كْنإ :لاقف ؛هتبحص ًارثّؤم دب ناكو ءروص ىلإ ةيربط
 كدنع فوّشتي نأ ّدحأ ٌجاتحيف ءيرمأ نم ءيش كيلع ىفخي الو ءًاضيأ هتكرت الو
 هنم ُتيساق يذلا سيلف ككاف كنع يفلت ىلع ٌةبوقع ينيفكي : :لاق مث ؛ةعيفولاب
 اف هحاجن بناج ىلإ هنأ كردي دشرملا وبأ ناك دقف «كباتعب ةبوقع يندزت الف ٠ :ًائيه
 نب ردب عم هتقالعو ةرتفلا كلت ب يبتتلا ةايح امهم أرمأ حضوأ صفلا ريسفت
 ام ىلع نورخآلا حارُشلا هيلع تأي ملام وهو ءامهنيب ةقالعلا بيرخت ةلواحمو ءرامع
 .دشرملا يبأ ىدل ًالوبق رثكأ ناك يئاسحألا ضرع نأ وأ ودبي
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 ىتأ ؛دودرم ريغ هيدل مدعم بلخألا يس ناك ينج نبا حرش نأ هيف كشال | امم

 ٌلفاجحلا هترظنتساو ىدعلا كيلا هب تشعب ٌةّمههنم 02

 رواح هنأو «هربخ (ةّمه) نأو ليضفت مسا (ربكأ) ناب ةجروف نبا مالك "درو
 ىلإ ناك دشرملا ابأ نكلو ءرسّفلا ىلإ ٌعزفو «كلذب لبقي ملف .هيلئاسم دحأ اذهب
 هاوس ال ينج نب حتفلا يبأ مالك دروأو ءرسفلا ىلإ رخآلا وه غزفف «ينج نبا بناج

 .'”يبهولا حتفلا كو رسفلا  هدروأ مالك وهو

 ىور دقف هركذي مل ْنِإو ؛هيدل ةدمتعملا ةياورلل ًاردضَق ينج نبا ناكو
 :(0تيبلا

 رل رل و 3 ا

 مطتلي توملا جومو تيرض ىتح هب نيتجوملا نيب ترس فهرمو

 “)(نيلفحجلا) هريغ هاورو :(رسفلا) #4 ينج نبا ةياور يهو

 ىبأل ناك اذإ اميسالو «هيدل ةدمتعملا ًامئاد نكت مل حتفلا يبأ ةياور نأ ىلع
 :(*/تيبلا ىور دقف رخآ يأر يرعملا ءالعلا

 نع هلوقو رسكلاب (اذإ) ينج نبا ةياورل هلوبق مدعو ءءالعلا يبأ در دروأو

 نأ ًاملع ؛ینج نبا دصقي وهو «« هل هجو الف ءاد اذإ :يوري نم امأق» :ةياورلا هده

 هيلع ىتأ ام وه و.ةجّروف نبا اهعفد دقو «هسفن رعاشلل ةياورلا هذه بسني ينج نبا

 )١( ؛يناعملا تايبأريسفت ٠۸۹- ۱۹٠؛متفلا يبأ ىلع حتنلا يف ةجروف نبا مالكو ٠٠١

 تيبلل ينج نبا ريسفتو ةياور ضفري مل ةجروف نبا نأ ىلع .
 . 11 ؛ يبهولا حتفلاو ؛215) تيبلا (191) ةديصقلا «يناثلا دلج ءرسفلا ؛رظنا )0

 roe„ يناعملا تايبأ ريسفت (۳)

 ؛دمحأزجعم يف اهاور يّرعملا نأ ىلع 115/7 ؛نايبتلاو ٤۸٤« ؛يدحاولا رظنا 05(

 .ًاضيأ دشرملاوبأ رأت هبو «يزيزعلا عماللا يف اذك ايرو ؛(نيتجوملا) ۳ ٠۵
 )٥( ؛يناعملا تايبأ ريسفت ۳۷ .



 وهو ءًاعم ةجّروف نباو ينج نبا مالك يدحاولا عضد دقو ءهباتك 2ب دشرملا وبأ
 .ًاقالطإ ركذب هدنع ظحي مل يدحاولا نأ انركذو قبسو ءدشرملا وبأ هيلع تأي ملام

 مهفيو ,ةجّروف نبا مالكب ًاعوبتم همالك درؤي دقق «ينج نبأ نع نخالا ةرثك ىلعو

 :يبنتملا ف دنعف اک وأ حتفلا يبا باقم ىلإ ناما لک ًائمطم سيل هنآ كلذ نم

 اذكه :ةجروف نبا لاف» :"لاقو ؛ءاتلاب (اهتقبس) هتياورو ءينج نبا حرش دروأ
 نأ يدنع باوّصلا نأ الإ ,خئاشم ة ةدع نع ًاضيأ هتياور اذكو «حتفلا وبأ خيشلا هاو

 . كلذ ىلع قّلعُيو «...نونلاب (اهنقبس) ىوري

 .يزيزعلا عمأللا نم ةريثكلا صوصُلا ىلإ ةفاضإلاب دشرملا وبأ دروأ دقو
 ًالقن وأ هنم ًاعامس رخآلاو نيحلا نيب اهب يتأي ناكف ءاهنسحتسا ءالعلا يبأل ًاراعشأ

 :ينبتملا لوق دنعف ؛يبنتملا راعشأ نيبو اهنيب أطبار «هريغ نع
 لوسر كنم سمُشلاو اهب تثعب ٌةمالع هيف ّنسحلا نأك ًامويو

 خيشلا داجأ دقلو» :' '!هنمو :ةجروف نبا مالکی هعبتأ مث ؛ينج نبا مالك دروأ

 لهأ حدم 2 هلعجف «ىنعملا اذه لقن ذإ ناميلس نب هللا ديع نب دمحأ ءالعلا وبأ

 :مالّسلا مهيلع «تيبلا

 .ىرخأ نكامأو 58 ؛ن .م (۱)

 ينج نبا فرعي ملو» :لاقو ءامهمالك دروأو ‹ ٥۲٤ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش رظنا )0

 .ىرخأ ًالاوقأو يدحاولا در دروأو ء٤۷ ١/ ؛نايبتلا رظناو ؛«ةجروف نبا الو تيبلا ىنعم

 يبأ ىلع حتفلا) ال (ينج نبا ىلع ينجتلا) يف ينج نبا دقنل ةجروف نبا ضّرعت دقو

 . ۲٠۱۲/۱ ؛رسفلاو 1١7 ؛ يبهولا حتفلا يف ينج نبا مالك نأ ًاملع ء(حتفلا

 . 1۸ ؛ يناعملا تايبأ ريسفت (۳)

 نأب مهوت نيققحلا ةيشاح نأ ىلع «ةجروف نبال همامتب ص لاو ء۸۸ ؛يناعملا تايبأ ريسفت (5)
 وبأ لقنو 514 ؛ حتفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا «ةجروف نبال تسيلو «دشرملا يبأل صَنلا ةمتت

 ؛دنّرلا طقس يف اهدجت يّرعملا ءالعلا يبأ تايبأو .ريخأتلاو ميدقتلا نم ءيش عم َّصّنلا دشرملا

 . هل ةديصق نم

~A = 



 نادهاش هلجنو يلع نس يديهشلا ءامد نم رهّدلا ىلعو

 ناقق قش هتايلوأ كو ن ارجف ليللا رخاوأ ف امهف

 «نمحرلا ىلإ ًايددتسم رشح لا ءيجيل هصيمق ل اتبٹ

 :هلوق دنعف .نیرخآ حارشب دشرملا وبأ نيعتسيو

 لوك د ةضور ينتئتحرب الف مكيلإ ىتدأ حورلا مش ناك اذإ

 ةاقالمو ايندلا ذب حورلا مش نورشؤت متنك اذإ :هانعم ينج نبا لاق» : لاق

 نوكيو .هنورثؤت ام ىلإ ًاريصمو مكاوه ىلإ ًاباذجنا ًالوبقو ةضور لز الق اهميسن

و «ةيفاقلا لجأل ٌةفرعم ربخلاو ةركن مسالا لعج مث کنم وندلا ٌببس
 مل حرش وه

 [ءالعلا وبأ] خيشلا لاق» :2)لاقف . «كلذ زّرعيل دشرملا وبأ ىتأو هريغو '"يدحاولل قري

.يموزخملاب فرعي ؛لجر الإ تيبلا اذه ىنعم فشكي مل : هللا همحر
 ے2 فينصت هل 

ًادحاو ًاليحر نإ :لاق رعاشلا نأ كلذو :بيطلا يبأ رعش
 اذ ليحّرلا وهو ٠ ؛اننيب لاح 

 نوكي نأ نم برقأ ٌدحاو ليحر اننيب نكي نإف .توملا وهو ,ناث ٌليحر هدعبو ءايندلا

كيلإ ٌبرَقأ وهف َّحوّرلا مشي مادام هنأل ؛ة ةايحلاب هسفنل ىعدف :ناليحر اننيب
 اذإ هنم م

 .«ضرألا تحت راص

مح نب دمحم نسحلا وبا اليلق مهركذّرم نيذلا حاشا نمو
 يلجعلا يفلدلا ناد

 «تادلجم ةرشع كب ًالوطم ًاحرش يبنتملا ناويد حرش هنأ انلصو دقو ءه١57 ةنس ىفوتملا

يرعملا دشرملا يبأ رداصم نم ناك هنکلو .ءيش هنم انْلصُي ملو
 :يتبتملا لوق دنعف «

 بوعش ءاقلالول ىتفلا ريصو  ىدّنلاو ةعاجتشلل اهيف لضف الو

 :يلجعلا دمحم لاقو» :("لاق مث ءيرعملا ءالعلا يبأو ينج نبا حرش دروأ

 . ١١١ ؛يبهولا حتفلا رظناو ء١۱1۸ ؛ يناعملا تايبأ ريسفت )010(

 .915 ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش (۲)

 , 185 ؛يناعملا تايبأ ريسفت (۳) _

ةميتيلا ءارعش نم «يموزخملا رهاطلا وبأ وه )€(
لا قتف : همسأ يبتتلا ناويد ىلع حرش هلو ؛ 

 «مئامك

باتكلا اققحم لاقو . لبق نم هتمجرت رداصم ىلإ انرشأو
 . ةمجرت ىلع هل رثعن مل :

 . 07 ؛يناعملا تايبأ ريسفت (6)

 مل 5884 س



 هراكملا ىلع مهسوفن هب ىوقتل لاملا عمج 2 نوبغري امَّنِإ ةيلقعلا ةقيقحلا ىلع ٌسانلا
 هباصأف .ناسنإلا رقتفا امّبر وأ ,توملا دعب هيلإ نوجاتحي الو .ةايحلا 2 اهقحلت يتلا
 ةجاحلاو رقفلا نم ٌةفنأ هسفن َّرقفلا لمح اميرو ءهعم توملا ىَّنمتي ام دئادشلا نم
 كلذك ٌرمألا ناك اذإف ء|اذك) ًالزه ناسنإلا تام امّيرو ءاهيف بلطي يتلا رومألا ىلع
 ًاضيأ مركلا دمح امل توملا الولو ؛برحلا ذه هسفن كلذب لدعي هلام ناسنإلا لذب نإ
 دقو .«توملا نمأ اذإ كلذ ب ركف امل ( ماعلا لكأي ال ًالوح يقب ول ناسنإلا ناكو
 تيبلا حرش 2 لاطأو .ةرداّتلا صوصُتلا نم هنأل ؛هلوط ىلع همامتب ّصّنلا انسبتقا
 .نوخرؤملا ركذ امك تادّلجم ةرشع 4 هحرش ءاج انه نمو «هاونس دنع ام فاعضأ

 يبأ ٌداتسأ وهو .يوحّتلا دعس نب هللا دبع نب دمحم مهركذ نيذلا ةاورلا نمو

 ش :يبنتملا لوق دنع لاق ذإ :يّرعملا ءالعلا
 حيبستلا مُهادَح كالهلا فوخ اهبكرو باكُرلا ّصّلُق مهتعزان

 ك الإ دودمملا ترصق ام: لاق يبتتملا نإ :دعس نبا يل لاق : العلا وبأ لاق

 ىلع ءالعلا وبأ اهيف دري يزيزعلا عمأللا نم ًاصوصن دشرملا وبأ دروي امّلَو

 :يبنتملا لوق دنعف ءلصحي اذه نكلو «ينج نبا

 ماتيألا وبأ اهبحاصف تلاح ةينك نالف يبأ لك عارذو

 5 ف 55 5 ل ةة. ۲ n و
 لاق» : لاق مث ؛ليوط صن وهو ."ارسفلا © تيبلل ينج نبا حرش دروأ

 .هءارآ ًالّلعم صنلا لمكأو .«...هيلإ جاتحي ال ٌليوأت اذه :هّللا همحر ءالعلا وبأ خيشلا

 نع فرع ام اذهو .ةوسقلا ىلإ هنم ةلماجملا ىلإ برقأ ًادقنو ًائداه صن ناك هّنكلو

 .ينج نبا حرش نم هففومو يرعملا

 نايبتلا بحاص نأ ىلع .44 ١/ ؛نايعألا تايفو يف دعس نبا ةمجرت رظناو ءالا ؛ن .م )١(

 .ًاقباس اهيلإ انرشأو 2177/١ ؛نايبتلا رظنا ءرخآن اكم يف ةياورلا هذه دروأ

 يف هحرش نم ًابيرق يبهولا حتفلا يف هحرشو (۲۷) تيبلا ء(۲۲۸) ةديصقلا «ثلاثلا دلجلا ؛رسفلا )۲)

 . (حتفلا يبأ ىلع حتفلا) يف هركذ ىلع ةجروف نبا تأي ملو ء١٠٤٠ ؛يبهولا حتفلا رظناو ءرسفلا

 حرش نم ًابيرق ناكو ۰٥۹۳ ؛يدحاولا حرش رظناو «17-140 544 ؛ يناعملا تايبأ ريسفت (۳)

 .هدقتني ملو « ينج نبا

 مس ع "واس



 يذلا يناجرجلا يضاقلا نم مهفقوم ج هفالسأ يرعملا دشرملا وبأ عبات دقو

 مهعفد امم «يبنتملا مالكل ءيطاخلا مهفلاب هومهت
 .ةوسقب هيلع درلل

 :ةعّطقم نم نيتيب دروأ دشرملا ابأ نأ ىلإ ريشن ةن نأ يقب

 مانملا 2 ةردب َكاشنأو مالحألا 2 تلق ام انعمس دق

 :رخآ تيب عم اذه

 ماركلا ميرك هّنكلواي دلا ينب مارك هئاخآ لك

درت ملو ءامهيلع طقف ءالعلا يبأ "لرش دروأو
 ؛يٽج نبا دنع ةعّطقملا هده 

و مدع ىلع ديكأت حتفلا ىبأ مالكل هداريإ مدعو
 ينج نبا دنع اهدور

 03 232 3 د

 .")اهدنع اوفَّقوت حارشلا بلغأ نأ عم دشرملا يبآ دنع درت مل تايبأ كلانهو

 نيقباطتم اونوكي مل داملا نإ :لوقلا انفلسأ دقو
 ءرعاشلا دنع ةلكشملا تايبألا لوح

 ًامجح َلَقأ ءاج فلما اذه نأو «نیرخآ دنع درت الو مهضعب دنع درت اهلج ام وهو

دقف ؛ٌةدودرم تاياور دشرملا يبأ باتك ب تدرو
 :تيبلا ىور 

 مما حالّسسلاو هتسبل امو اهراعشو اهتايار اهسانجأك

 و ىف لآ 0 نك

 زوجيو .مشلا نم نوكي نأ زوجي :ممشم او .. ..خيشلا لاقد :( ”اهحرش ب لاقو

 .«هتحلصأ اذإ ءىّشلا تممش نم نوكي نأ

 نايبتلاو يدحاولا حرشو دمحأ زجعم يف تدرو دقو ؛1778 ؛ يناعملا تايبأ ريسفت )01(
 . اهريغو

 :تيبلا ًالثم رظنا (۲)

 ابرتلاو بكاوكلاٌقش دق ضرألا ىلإ ٠ هُردبقوف نم َروسلا ناك تحضأف

 . هلوح ةيراضتملا مهلاوقأو 144 ؛هديس نباو , 1/8 يدحاولاو ۱ ؛رسفلا يف

 «ةمجعملا نيّشلاب (ممشملا) حرشلاو تيبلا يف ةملكلا تدرو دقو 778 ؛ يناعملا تايبأ ريسفت (۳)

 .اقو ءاذهك طخ يف ربكلا ملاعلا اذه لثم عقي الذإ ! «ًامتح خساتلا نم فيرحت ةملكلا نأ ىلع

 اهل سيلو «مّسلاب ىَقسْلا : اهورّسفو ءريغ ال نيّسلاب (مّمَسْلا) رداصلا لك ين يف ةملكلا تدرو

 نأ بيرغلاو ؛«(ممس) ناسللا رظنا ءحلصأ : ةلمهملا نيسلاب ممسو «ةجو ةمجعملا نيشلاب

 . اهبيوصت نع لفغ ناهبن روتكدلا نأ امك ؛كلذ ىلإ اريشي مل نيققحلا
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 ,("!تيبلا ود دقق < .ينج نيا ةياورب ذخأي ام ًايلاغ وهو

 م و هس

 عزملا ةروقملا مهس وفن ىلع ةحفاط نقلا نودو ماهتسلا نود

 فئاصملاو يتاشملا يتوزغب امهرسفو ء(ىشلا)و (ماهّسلا) ىور  يدحاولا نأ ىلع .ءالعلا يبأ هخيش حرشب ةياورلا ززع مث .تيبلا ىنعم نع هلأسم امدنع يبنتملل هبسن يذلا ينج نبا حرش دروأو
 .ًالمف هروبي ام هل باجعإ وهو .حراشلا اذهب هباجعإ ببسب ناك كلذ نأ انيب دقو :هصوصنب داهشتسالا نم رثكأ يذلا يئاسحألا مهسأر ىلعو ,رابك حارشل ةدوقفم ٍصوصنل هداريإ وهو ,باتكلا اذهل ركذت ةماهةزيم لّملو .ثحبل ثحبلا اذه © مهركذ ىلع انيتأ نّمم ريبك ددع دنع هاندهش يذلا عذاللا دقتلاو فرطتلاو ةوسقلا حور باتكلا نع تباغ دقو .هرظن ةهجو ديؤتو ؛ينج نبا كلذ ے رودت بلغألا ےب يهو ءاهب ىتأ يتلا صوصللا لالخ نم هفطاوعو هءارآ فشكن اننكلو ,رداّتلا ج الإ ًائيش اهيلإ فيضي نأ نود حارشلا لاوقأ دروي دايحلا لك ًادياحم هيحاص هيف ادب يذلا فوم اذهل لوألا عضادلا ناک هداف ,هرداصم نيب نم يناثلا ماقملا ع ينج نبا عضو رق دشرملا وبأ ناك اذإو .يبنتملا رعشل ةلكشملا تايبألا لوح تعضو يتلا تافّلؤملا ريس طخ ذي ةَّماه ةّطحم لكشي يرعملا دشرملا ىب را باتك نأ ىرن اذكهو

 .هايابخ عئارو ليمج فشكو هرعش مهذ ىلع ردقألا لجرلا ينج نبا 2ب يبنتملا ىأرو ,لوألا ةيبرعلا رعاشو هرعاش يبنتملا ےب ينج نبا ىأر دقف .رخآلا ك نيلجرلا نم لک هررق رمأ اذهو ءهحرش ے سانلا لغاشو ايندلا ءيلام ينج نب حتفلا وبأ ناك دقف ,هرعش ےب سانلا لغاشو ايندلا َءيلام يبنتملا ناك نئلو ؛دعب امي هداقنو يبنتملا حارش هنم قلطنا يذلا سيئرلا ضّرحملا ناك ينج نبا حرش نأ ىلع نيدّكؤم .ةقحاللا حورشلا و ينج نبا حرش ريثأت راهظإل ةيافك هيف ام لصفلا ١ اذه انمدق انّلعلو

 ناي ر ° ر
2 
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 ةماخلا

 ىلع ينج نبا حرشل ًاحاتفم نوكت نأ تدرأ يتلا ةساردلا يه هذه :دعبو
 .هّللا ءاش نإ ةرشابم ةساردلا هذه يليس يذلاو ءيبنتملا ناويد

 تلقتناو كلذ  َلوقلا تلّصفو ءةفلتخملا هيناوج نم ينج نبا رصع تسرد
 :ةّدفلا ةيصخشلا هذه نيوكت لماوعو لجّرلا ةيصخش تسردف ينج نبا نع ثيدحلل
 راثآلا كلت ىلع فوقولا  عاطتسملا ردق تققدو ىهاضُت ال راثآ نم تكرت امو
 :اهنم ةدافإلا قرطو

 هتيصخش نع ةساردلا كلت تحتتفاو ءةيملعلا ينج نبا ةيصخش تسردو
 تلقتنا كلذ دعيو «يسرافلا يلع وبأ وهو هيف ًاريثأت رثكألا هذاتسأ نع ثيدحلاب
 غ هنامز ةردانو .زيمتملا فيرصلا ملاعو زرابلا وحنلا ملاع ينج نبا نع ثيدحلل
 بناج ىلإ تفقو هلك كلذ كو ةذاّشلا تاءارقلل هيصقت اميسالو تاءارقلا ةفرعم
 اذ ناك هّنكلو ءيسرافلا يلع يبأ هذاتسأك بهذلملا يرصب ملاع هّنِإ :لوقي يذلا يأّرلا
 .ىرخألا ءارآلا باحصأ ىلإ مارتحاب رظني هلعج «بحر ردصو حوتفم قفأ

 تنیبط :يبنتملا ناويدل هحرشو ينج نبا ىلإ عبارلاو ثلاثلا نيبابلا © تلقتناو
 هرداصم حيضوت 2 تبهسأو ءهل حراش لوأك يدايرلا هلمعو ناويدلا حرش ب هجهنم
 .يبنتملا عم هتقالع ةعيبطو حرشلا ي

 2 عسوتلاو عبارلا بابلا ىلإ هدعب تلقتنا يذلا ثلاثلا بابلا ے درو اذه لک
 رعاشلل دقن نم كلذ نع جتن امو ًاتثيدحو ًاميدق يبتتم ا ناويد لوح ةيبدألا ةكرحلا
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 نم ددع ذخآم ضرعل هتفقوف بابلا اذه نم يناثلا لصفلا امأو .هيلعو هل بصعتو
 .انتلصو يتلا مهتافّلؤم لالخ نم ينج نبا حرش ىلع ءاملعلا

 تنغأ لعف دودر نم راثأ ام الإ اذه هلمع 2ے لضف نم ينج نبال نكي مل اذإو

 قش يذلا يدايرلاو ناويدلل لوألا حراشلا وهو .فيكو .كلذ هافكل ةييرعلا ةبتكملا

 ةمالت نمل قيرطلا

 ةييرعلا ءانبأ اهيف ىري نأ وجرأو ءةساردلا هذه هيلع تلمتشا ام لمجم اذه

 نبا هاود امك ناويدلاب اذه دعي ًارشبم اعم لقعلاو حورلا ءاذغ نوكيو ىدّصلا ل ام

 .هحرشو ينج

 دصقلا ءارو نم هللاو
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 00000 هتايحو يثج نبا رصع :لوألا بابلا

 11 م م مم ممم هع مم ممل ينج نبا رصع :لوألا لصفلا

 AA assesses ينج نبا ةايح :يناثلا لصفلا

 YY م مصمم saet اهتميقو ينج نبا راثآ :ثلاثلا لصفلا

 Wasa n يوحتلا ينج نبا بهذم :يتاثلا بابلا

 1١مم فاهم يسرافلا يلع وبأو ينج نبأ :لوألا لصفلا

 31 يوحنلا ينج نبا بهذم :يناثلا لصفلا

 LE فيرصتلا ملعو ينج نبا :ثلاثلا لصفلا

 ومو مسموم تاءارقلاو ىنج نبا :عبارلا لصفلا

 اذ يبنتملا ناويد حرش 4 ينج نبا جهنم :ثلاثلا بابلا

 171/79 عم مم ممم م ممم هتياورو ناويدلا بيترت :لوألا لصفلا

 EYe هحرشو ناويدلا ةياور 4ب ينج نبا رداصم :يناثلا لصفلا

 a يبنتملاو ينج نبا :ثلاثلا لصفلا

 61/8 هيلع ءاملعلا ذخآمو ناويدلا حورش 4 ينج نبا ريثأت :عبارلا بابلا
9 : 

 AA هودقانو هحارشو ىبتتملا ناويد ةاور :لوآلا لصفلا

 100011111 ينج نبا حرش ىلع ءاملعلا ذخآم :يناثلا لصفلا
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